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לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
 .1יג ,א
ִמ ְׁשנָה
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ַהלּ וֹ ִקיןַ :ה ָ ּבא ַעל ֲאחוֹ תוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ָאבִ יו,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו,
וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָאבִ יו,
וְ ַעל ַה ִ ּנדָּ ה.
ַא ְל ָמנָ ה ְלכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל,
ְ ּגרו ׁ ָּשה וַ ֲחלו ָּצה ְלכ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט,
ש ָר ֵאל,
ַמ ְמזֶ ֶרת וּנְ ִתינָ ה ְליִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְלנָ ִתין ו ְּל ַמ ְמזֵ ר.
ַ ּבת יִ ְ ׂ
ַא ְל ָמנָ ה וּגְ רו ׁ ָּשה -
יבין ָע ֶל ָיה ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת.
ַח ָ ּי ִ
ְ ּגרו ׁ ָּשה וַ ֲחלו ָּצה -
ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ִמ ׁ ּשוּם ַא ַחת ִ ּב ְל ַבד.
ַה ָּט ֵמא ׁ ֶש ָאכַ ל ֶאת ַה ּק ֶֹד ׁש;
וְ ַה ָ ּבא ֶאל ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָט ֵמא;
וְ ָהאוֹ ֵכלֵ :167ח ֶלב,
וְ ָדם,
וְ נוֹ ָתר,
ו ִּפ ּגוּל,
וְ ָט ֵמא;
וְ ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ו ַּמ ֲע ֶלה ַ ּבחוּץ;
וְ ָהאוֹ ֵכל ָח ֵמץ ַ ּב ּ ֶפ ַסח;
שה ְמ ָלאכָ ה ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים;
וְ ָהאוֹ ֵכל וְ ָהעוֹ ֶ ׂ
ּ
וְ ַה ְּמ ַפ ֵּטם ֶאת ַה ׁ ֶש ֶמן;
וְ ַה ְּמ ַפ ֵּטם ֶאת ַה ְּקטוֹ ֶרת;
וְ ַה ָּס ְך ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָחה;
וְ ָהאוֹ ֵכל :נְ בֵ ילוֹ ת,
ּו ְט ֵריפוֹ ת,
ׁ ְש ָק ִצים,
שים.
ו ְּר ָמ ִ ׂ
ָא ַכל ֶט ֶבל,
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּט ָלה ְּתרו ָּמתוֹ ,
שר ִר ׁ
ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י וְ ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפדּ ּו.
ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
יהא ַח ָ ּייב?
ֹאכל ִמן ַה ֶּט ֶבל וִ ֵ
ַ ּכ ָּמה י ַ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרּ ָ :כל ׁ ֶשהוּא;
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםּ ְ :כזַ יִ ת.
ָא ַמר ָל ֶהן ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ִאי ַא ֶּתם מוֹ ִדים ִלי ְ ּבאוֹ ֵכל נְ ָמ ָלה ָ ּכל ׁ ֶשהוּאֶ ׁ ,שהוּא ַח ָ ּייב?!
ית ּה.
ָא ְמר ּו לוֹ ִ :מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ִ ּכ ְב ִר ָ ּי ָ
ית ּה.
ָא ַמר ָל ֶהןַ :אף ִח ָּטה ַא ַחת ּ ִ -כ ְב ִר ָ ּי ָ

 167כך בב"ח .בדפוס :וְ אוֹ ֵכל.

רש"י
מתני'.
אלו הן הלוקין  -אלו לאו דוקא דתנא ושייר
לוקין טובא אלא תנא חייבי כריתות
לאשמועינן דיש מלקות בחייבי כריתות
ותנא אלמנה וגרושה לאשמועינן אלמנה
וגרושה חייב עליה משום שתי שמות וכו'
ותנא טבל ומעשר ראשון שלא נטלה
תרומתו דלא מפרש לאו דידהו בהדיא וכן
הקדש שלא נפדה ואיידי דתנא הקדש תנא
מעשר שני בהדיא דתרוייהו מלקות דידהו
משום מחוסרי פדייה וכן ברובן יש דבר
חדש.
נתינה  -מן הגבעונין היא ומלקות משום לא
תתחתן בם )דברים ז(.
אלמנה וגרושה  -שנתאלמנה מאיש אחד
ונתגרשה מאיש אחר חייב עליה שתי מלקות
משום שתי שמות משום שתי אזהרות
ששתיהן מפורשות במקרא ואזהרה
אתרוייהו קיימא.
גרושה וחלוצה  -גרושה והיא חלוצה אינו
חייב עליה אלא משום גרושה שהחלוצה
אינה כתובה אלא מרבויא מייתינן לה
דתניא בקדושין )דף עח( גרושה אין לי אלא
גרושה חלוצה מנין ת"ל ואשה.
טמא שאכל את הקודש  -אזהרתו מפרש
בגְּ מָ ָרא.
נותר  -כתיב ביה )שמות כט( ושרפת את
הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא ואזהרת
פגול נמי מהכא מדכתיב כי קדש הוא כלומר
מפני שהוא קודש שנפסל למדנו מכאן כל
שבקדש פסול בא הכתוב ליתן לא תעשה על
אכילתו והכי אמרינן לקמן ואזהרת טמא
והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל )ויקרא
ז(.
והשוחט  -קדשים בחוץ או המעלה קדשים
בחוץ אזהרת מעלה השמר לך פן תעלה וגו'
)דברים יב( אזהרת שוחט ילפינן בזבחים
בפרק השוחט והמעלה )דף קו( איכא דיליף
מלא יזבחו עוד וגו' ואיכא דיליף לה מגזירה
שוה דהבאה הבאה שוחט ממעלה.
האוכל ביום הכפורים  -ויליף אזהרתיה
בפרק בתרא דיומא )דף פא(.
המפטם את השמן  -העושה שמן בדוגמת
שמן המשחה ואזהרתיה ובמתכונתו לא
תעשו כמוהו )שמות ל( וכן בקטורת
ובמתכונתה לא תעשו לכם )שם(.
והסך בשמן המשחה  -מאותו שעשה משה
במדבר דכתיב על בשר אדם לא ייסך )שם
/שמות ל'.(/
אכל טבל  -אזהרתיה מולא יחללו את קדשי
בני ישראל אשר ירימו בעתידין לתרום
הכתוב מדבר והכי מפרש לה בסנהדרין
באלו הן הנשרפין )דף פג(.
ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו  -אף הוא
טבל ,ומעשר שני שלא נפדה והוא אוכלו חוץ
לירושלים וכתיב לא תוכל לאכול בשעריך
וגו' )דברים יב(.
הקדש שלא נפדה  -אזהרתו אינו מפורשת
כל כך ונראה בעיני דמהכא אתא דתניא
)סנהדרין שם /דף פ"ג (/הזיד במעילה רבי
אומר במיתה וחכמים אומרים באזהרה
ואמרי' מאי טעמיה דרבי אתיא חטא חטא
מתרומה ורבנן מיעט רחמנא ומתו בו ולא
במעילה ממיתה הוא דמעטיה וגזירה שוה
כדקיימא קיימא וילפינן אזהרה דמעילה
מאזהרה דתרומה דכתיב בה וכל זר לא
יאכל קדש ורוב הלכות מעילה היא למדה
מתרומה בתורת כהנים בגזירה שוה זו.
באוכל נמלה גרסינן שהוא חייב  -משום
שרץ השורץ על הארץ.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ְ ּג ָמ ָרא

ַח ְ ּייבֵ י ְּכ ִריתוֹ ת ָקא ָּת ֵני,
ַח ְ ּייבֵ י ִמיתוֹ ת ֵ ּבית דִּ ין לָ א ָק ָּתנֵי.
ַמ ְת ִנ ִיתין ַמ ִ ּני? ַ -ר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ִהיא.
דְּ ַתנְ ָיא:
ּ
ּ
יבי ִמיתוֹ ת ֵ ּבית דִּ ין
י
ח
ד
ח
א
ת
יתוֹ
ר
כ
ּ
י
י
ח
וְ ֶ ָ ַ ְ ֵ
" ֶא ָחד ַ ְ יבֵ ְ ִ
יג ,ב יֶ ׁ ְשנוֹ ִ ּבכְ ַלל ַמ ְלקוּת ַא ְר ָ ּב ִעים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמר:
יבי ְ ּכ ִריתוֹ ת יֶ ׁ ְשנוֹ ִ ּבכְ ַלל ַמ ְלקוּת ַא ְר ָ ּב ִעים,
ַח ְ ּי ֵ
ש ּו ְּת ׁשו ָּבה ּ ֵ -בית דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה מוֹ ֲח ִלין ָל ֶהן;
ׁ ֶש ִאם ָע ׂ
יבי ִמיתוֹ ת ֵ ּבית דִּ ין ֵאינוֹ ִ ּב ְכ ַלל ַמ ְלקוּת ַא ְר ָ ּב ִעים,
ַח ְ ּי ֵ
ש ּו ְּת ׁשו ָּבה ֵ -אין ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ָּטה מוֹ ֲח ִלין ָל ֶהן.
ׁ ֶש ִאם ָע ׂ
ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק אוֹ ֵמר:
יבי ְ ּכ ִריתוֹ ת ִ ּב ְכ ָלל ָהי ּו;
ַח ְ ּי ֵ
וְ ָל ָּמה יָ ָצאת ָ ּכ ֵרת ַ ּב ֲאחוֹ תוֹ ?
ְלדוּנוֹ ְ ּב ָכ ֵרת וְ לֹא ְ ּב ַמ ְלקוּת".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל?
שוֹ ת ֶאת ָּכל דִּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאת") 168דברים כח ,נח(,
דִּ כְ ִתיבִ " :אם ל ֹא ִת ׁ ְשמֹר לַ ֲע ׂ
וּכְ ִתיב "וְ ִה ְפלָ א ה' ֶאת ַמכּ וֹ ְת ָך") 169דברים כח ,נט(.
ַהפְ לָ ָאה זוֹ ֵ -אי ִני יוֹ ֵד ַע ַמה ִהיא;
ְּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר" :וְ ִה ּ ִפילוֹ ַה ּׁשוֹ ֵפט וְ ִה ָּכה ּו לְ ָפנָ יו") 170דברים כה ,ב(,
ֱהוֵ י אוֹ ֵמרַ :הפְ לָ ָאה זוֹ ַמלְ קוּת ִהיא.
וּכְ ִתיב " ִאם ל ֹא ִת ׁ ְשמֹר לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ָּכל" וְ גוֹ ' )דברים כח ,נח(.
ִאי ָהכִ י,
ַח ְ ּייבֵ י ֲע ֵׂשה ִנַמי!
" ִאם ל ֹא ִת ׁ ְשמֹר" )דברים כח ,נח( ְּכ ִתיב.
וְ כִ ְד ַר ִ ּבי ָאבִ ין ָא ַמר ַר ִ ּבי ִא ָּיל ֵעי;
דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי ָאבִ ין ָא ַמר ַר ִ ּבי ִא ָּיל ֵעי:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ " :ה ּׁ ָש ֵמר",
" ּ ֶפן"
וְ ' ַאל' ֵ -אינוֹ ֶא ָּלא לֹא ַּת ֲעשֶׂ ה.

רש"י
גמ'.
חייבי כריתות קתני  -כל חייבי
כריתות שאין בהן מיתת ב"ד
הוזכרו במשנתנו לענין מלקות
ואחד מכל חייבי מיתות בית דין
לא הוזכר בה ללקות אם התרו בו
למלקות
ישנו בכלל מלקות ארבעים -
השתא סלקא דעתך שאם התרו בו
מיתה ומלקות לוקה ומת.
שאם עשו תשובה כו'  -לא גרסי'
לה בדרבי ישמעאל.
רבי עקיבא אומר חייבי כריתות -
אם התרו בהם מלקות ישנו בכלל
מלקות ולוקין ואין כאן משום
חייבי שתי רשעיות שאתה עונשו
מלקות עם הכרת ולמה אינן שתי
רשעיות לפי שיכול לפטור עצמו
מעונש הכרת על ידי תשובה מב"ד
של מעלה אבל חייבי מיתות אינן
בכלל מלקות שיש כאן שתי
פורעניות מלקות ומיתה ומשילקה
סופו ליהרג שאפי' יעשה תשובה
אין ב"ד שלמטה מוחלין לו את
המיתה.
רבי יצחק אומר  -אף חייבי כריתות
שהתרו בהן למלקות אינן בכלל
מלקות לפי שכל חייבי כריתות של
עריות בכלל היו דכתיב )ויקרא יח(
כי כל אשר יעשה מכל התועבות
האלה ונכרתו הנפשות וגו'.
למה יצאת כרת באחותו  -לעצמה
דכתיב בקדושים תהיו ואיש )כי(
+מסורת הש"ס] :אשר[ +יקח את
אחותו וגו'.
לדונו בכרת  -לכך שנה בכרת שלהן
לומר שאין בהן עונש אלא כרת
לבדו.
לאו שאין בו מעשה נמי  -אלמה
אמרינן בכמה דוכתי לאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו.
דומיא דלאו דחסימה  -שהוא כתוב
אצל פרשת מלקות.
ורבי עקיבא  -כיון דאמר אי אתה
מחייבו משום שתי רשעיות חייבי
כריתות נמי לא לילקו דהא שתי
רשעיות נינהו שעדיין עונש הכרת
עליו.

ִאי ָהכִ י,
לָ או ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ֲע ֶׂשה ִנַמי!
שוֹ ת" )דברים כח ,נח( ְּכ ִתיב.
"לַ ֲע ׂ
ִיתק לַ ֲע ֵׂשה ִנַמי!
לָ או ׁ ֶש ּנ ָּ
דּ ו ְּמ ָיא דְּ לָ או דַּ ֲח ִס ָימה.
ַה ׁ ְש ָּתא דַּ ֲא ֵתית לְ ָהכִ י,
כּ ו ְּּלה ּו נ ִַמי  -דּ ו ְּמ ָיא דְּ לָ או דַּ ֲח ִס ָימה.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ אַ ,מאי ַט ְע ָמא?

ִ 168אם ל ֹא ִת ׁ ְשמֹר לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ָּכל דִּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאת ַה ְּכ ֻת ִבים ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ֶּזה לְ יִ ְר ָאה ֶאת ַה ּׁ ֵשם ַה ִּנכְ ַ ּבד וְ ַהנּ וֹ ָרא ַה ֶּזה ֵאת ה' ֱאל ֶֹה ָיך
 169וְ ִה ְפלָ א ה' ֶאת ַמכּ ְֹת ָך וְ ֵאת ַמכּ וֹ ת זַ ְר ֶע ָך ַמ כּ וֹ ת ְ ּגדֹל ֹת וְ נֶ ֱא ָמנוֹ ת וָ ֳחלָ יִ ם ָר ִעים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים
 170וְ ָהיָ ה ִאם ִ ּבן ַהכּ וֹ ת ָה ָר ׁ ָשע וְ ִה ּ ִפילוֹ ַה ּׁש ֵֹפט וְ ִה ָּכה ּו לְ ָפנָ יו ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעתוֹ ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

" ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעתוֹ " )דברים כה ,ב( -
ִמ ׁ ּשוּם ִר ׁ ְש ָעה ַא ַחת ַא ָּתה ְמ ַח ְ ּייבוֹ ,
וְ ִאי ַא ָּתה ְמ ַח ְ ּייבוֹ ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְש ֵּתי ִר ׁ ְש ִע ּיוֹ ת.
וְ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל?
ָהנֵ י ִמ ֵּילי:
ִמ ָיתה ו ָּממוֹ ן,
אוֹ ַמלְ קוּת ו ָּממוֹ ן;
ֲאבָ ל ִמ ָיתה ו ַּמלְ קוּת ִ -מ ָיתה ֲא ִריכְ ָתא ִהיא.
וּלְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א -
ִאי ָהכִ יַ ,ח ּיְיבֵ י ְּכ ִריתוּת ִנַמי!
ש ּו ְּת ׁשו ָּבה"?!
ַמאי ָא ְמ ַר ְּתֶ ׁ " :ש ִאם ָע ׂ
ַה ׁ ְש ָּתא ִמ ַיהת לָ א ַעבְ ֵדי!
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ְ ּב ֵפירו ּׁש ִר ְ ּיב ָתה ּתוֹ ָרה ַח ּיְיבֵ י ְּכ ִריתוּת לְ ַמלְ קוּת,
דְּ גָ ַמר "לְ ֵעינֵ י") 171ויקרא כ ,יז( ִמ" ְּל ֵעינֶ ָיך") 172דברים כה ,ג(.
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ֶמ ֶמל:
ִאי ָהכִ יַ ,ח ּיְיבֵ י ִמיתוֹ ת ֵ ּבית דִּ ין ַנ ִמי,
ִנגְ ְמ ֵרם " ֵמ ֵעינֵ י") 173במדבר טו ,כד( ִמ" ְּל ֵעינ ָ
ֶיך" )דברים כה ,ג(!
דָּ נִין "לְ ֵעינֵ י" ִמ" ְּל ֵעינֶ ָיך",
וְ ֵאין דָּ ִנין " ֵמ ֵעי ֵני" ִמ" ְּל ֵע ָ
ינֶיך".
ו ַּמאי ָנפְ ָקא ִמי ֵ ּנ ּיה?
וְ ָהא ָּתנָ א דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
""וְ ׁ ָשב ַהכּ ֵֹהן") 174ויקרא יד ,לט(" ,וּבָ א ַהכּ ֵֹהן") 175ויקרא יד ,מד( -
יאה"!
יבה וְ זוֹ ִהיא ִ ּב ָ
זוֹ ִהיא ׁ ִש ָ
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רש"י
מאי אמרת  -לשנויי הך קושיא.
שאם עשה תשובה  -הטעם שנתן
למעלה שהוא יכול לפטור את עצמו
מן הכרת ע"י תשובה השתא מיהא
עדיין לא שב ואתה מלקהו בעוד
עונש הכרת עליו.
לעיני  -ונכרתו לעיני בני עמם
וכתיב במלקות ונקלה אחיך
לעיניך.
נגמר מעיני  -דכתיב בעבודת
כוכבים אם מעיני העדה נעשתה
לשגגה.
זו היא שיבה כו'  -למידין זה מזה
גזירה שוה מה שיבה חולץ וקוצה
וטח אף ביאה חולץ וקוצה וטח.
ועוד נגמר מעיני  -דמיתות ב"ד
מלעיני דכריתות מה כריתות לוקה
דהא גמרת לעיני מלעיניך אף
מיתות ב"ד ילקה.
קיבלה מיניה רבי שמואל -
לתשובה זו מרבי אבא בר ממל
ושני עלה ברשעה המסורה לב"ד
הכתוב מדבר ב"ד הוזהרו שהם לא
יחייבוהו שתי רשעיות כגון ממון
ומלקות או מיתה ומלקות או
מיתה וממון אבל כרת לא ע"י ב"ד
הוא ויש לפרש קיבלה מיניה רבי
שמואל מרבי אבהו תירוץ זה על
אתקפתא דר' אבא בר ממל.
דאתרו ביה למלקות  -לחודיה.
לאזהרת מיתת ב"ד  -לאזהרת דבר
שחייבין עליו מיתת ב"ד.
אין לוקין עליו  -כשהתרו בו
מלקות בלא מיתה לפי שלא ניתן
לאו זה לאזהרת עונש מלקות
כשאר לאוין שהרי הוצרך להזהירו
שאם לא כן לא היה יכול לחייבו
מיתה.

וְ עוֹ ד:
לִ גְ מוֹ ר " ֵמ ֵעינֵ י" ִמ" ְּל ֵעינֵ י",
דְּ ָהא ָ ּגמוּר "לְ ֵעינֵ י" ִמ" ְּל ֵעינֶ ָיך"!
ִק ְ ּבלָ ּה ִמי ֵ ּנ ּיה ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק.
" ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעתוֹ " )דברים כה ,ב( -
ִמ ׁ ּשוּם ִר ׁ ְש ָעה ַא ַחת ַא ָּתה ְמ ַח ְ ּייבוֹ  ,וְ ִאי ַא ָּתה ְמ ַח ְ ּייבוֹ ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְש ֵּתי ִר ׁ ְש ִע ּיוֹ ת -
ְ ּב ִר ׁ ְש ָעה ַה ְּמסו ָּרה לְ בֵ ית דִּ ין ַה ָּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר.
ָרבָ א ֲא ַמר:
ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה לִ ְק ָטלָ א -
כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגֵ י ,דְּ ֵאין לוֹ ֶקה ו ֵּמת.
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י  -דְּ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה לְ ַמלְ קוּת:
ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ָסבַ ר :לָ או ׁ ֶש ִ ּנ ָּיתן לְ ַאזְ ָה ַרת ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין  -לוֹ ִקין ָעלָ יו;
ִיתן לְ ַאזְ ָה ַרת ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין ֵ -אין לוֹ ִקין ָעלָ יו.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ָסבַ ר :לָ או ׁ ֶש ּנ ָּ
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א -
 171וְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ַּקח ֶאת ֲאחֹתוֹ ַ ּבת ָא ִביו אוֹ ַבת ִא ּמוֹ וְ ָר ָאה ֶאת ֶע ְרוָ ָת ּה וְ ִהיא ִת ְר ֶאה ֶאת ֶע ְרוָ תוֹ ֶח ֶסד הוּא וְ נִ כְ ְרת ּו לְ ֵעינֵ י ְ ּבנֵ י ַע ּ ָמם ֶע ְרוַ ת ֲאחֹתוֹ ִ ּג ָּלה ֲעוֹ נוֹ
יִ ּ ָשׂ א
ַ 172א ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכנּ ּו ל ֹא י ִֹסיף ּ ֶפן י ִֹסיף לְ ַהכּ ֹתוֹ ַעל ֵא ֶּלה ַמ ָּכה ַר ָ ּבה וְ נִ ְקלָ ה ָא ִח ָיך לְ ֵעינֶ ָיך
 173וְ ָהיָ ה ִאם ֵמ ֵעינֵ י ָה ֵע ָדה נֶ ֶע ְשׂ ָתה לִ ׁ ְשגָ גָ ה וְ ָעשׂ ּו כָ ל ָה ֵע ָדה ּ ַפר ֶ ּבן ָ ּב ָקר ֶא ָחד לְ עֹלָ ה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה' ו ִּמנְ ָחתוֹ וְ נִ ְסכּ וֹ ַּכ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ו ְּשׂ ִעיר ִע ִּזים ֶא ָחד לְ ַח ּ ָטת
 174וְ ׁ ָשב ַהכּ ֵֹהן ַ ּביּוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִיעי וְ ָר ָאה וְ ִה ֵּנה ּ ָפ ָשׂ ה ַה ֶּנגַ ע ְ ּב ִקירֹת ַה ָ ּביִ ת
 175ו ָּבא ַהכּ ֵֹהן וְ ָר ָאה וְ ִה ֵּנה ּ ָפ ָשׂ ה ַה ֶּנגַ ע ַ ּב ָ ּביִ ת ָצ ַר ַעת ַמ ְמ ֶא ֶרת ִהוא ַ ּב ַ ּביִ ת ָט ֵמא הוּא
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ִאי ָהכִ י,
ַח ְ ּייבֵ י ְּכ ִריתוּת ִנַמי  -לָ או ׁ ֶש ִ ּנ ָּיתן לְ ַאזְ ָה ַרת ָּכ ֵרת הוּא!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ָמ ְרדְּ כַ י לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ָהכִ י ֲא ַמר ֲאבִ ִימי ֵמ ַהגְ רוֹ נְ יָא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א:
ַח ְ ּייבֵ י ְּכ ִריתוּת לָ א צְ ִריכֵ י ַה ְת ָר ָאה,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ּ ֶפ ַסח ו ִּמילָ ה ָ -ענ ַׁש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ִהזְ ִהיר.
וְ ִדלְ ָמא ַאזְ ָה ָרה  -לְ ָק ְר ָ ּבן?
דְּ ָהא ּ ֶפ ַסח ו ִּמילָ ה ,דְּ לֵ ית ְ ּבה ּו ַאזְ ָה ָרה  -לָ א ַמיְ ֵיתי ָק ְר ָ ּבן!
ָה ָתם ,לָ או ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא.
ֶא ָּלאִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ִא ְית ַק ׁש ָּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה לָ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה:176
ָמה ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ֵ ׁ -שב וְ ַאל ַּת ֲע ֶׂשה,
ַאף כּ ֹל ֵ ׁ -שב וְ ַאל ַּת ֲעשֶׂ ה;
לְ ַא ּפוֹ ֵקי ָה ֵני  -דְּ קוּם ֲע ֵׂשה.

ָרבִ ינָ א ָא ַמר:
יד ,א לְ עוֹ לָ ם ^ ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַן ֵמ ִע ָ ּיק ָרא:
ש ּו ְּת ׁשו ָּבה ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה מוֹ ֲח ִלין ָל ֶהן".
" ׁ ֶש ִאם ָע ׂ
ַמאי ָא ְמ ַר ְּת? ָ'הא לָ א ַעבוּד ְּת ׁשוּבָ ה'?
לָ א ּ ְפ ִס ָיקא ִמ ְּיל ָתא לְ כָ ֵרת.
" ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק אוֹ ֵמר:
יבי ְ ּכ ִריתוֹ ת ִ ּב ְכ ָלל ָהי ּו;
ַח ְ ּי ֵ
וְ ָל ָּמה יָ ָצאת ָ ּכ ֵרת ַ ּב ֲאחוֹ תוֹ ?
ְלדוּנוֹ ְ ּב ָכ ֵרת וְ לֹא ְ ּב ַמ ְלקוּת".
וְ ַר ָ ּבנָןּ ָ " ,כ ֵרת ַ ּב ֲאחוֹ תוֹ " לָ ָּמה לִ י?
לְ ַח ֵּלק.
וְ כִ ְד ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ֶש ִאם ֲע ָׂש ָאן כּ ו ָּּלם ְ ּב ֶה ְעלֵ ם ֶא ָחד ַ -ח ָ ּייב ַעל ָּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
וְ ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ,לְ ַח ֵּלק ְמנָא לֵ ּיה?
נָ ְפ ָקא לֵ ּיה ִמ" ְ ּו ֶאל ִא ּׁ ָשה ְ ּבנִ דַּ ת ט ּו ְמ ָא ָת ּה") 177ויקרא יח ,יט( -
לְ ַח ֵ ּייב ַעל ָּכל ִא ׁ ּ ָשה וְ ִא ׁ ּ ָשה.
וְ ַר ָ ּבנָן ִנַמיֵּ ,ת ּיפוּק לְ ה ּוֵ 178מ ָהא!
ִאיןָ ,הכִ י נ ִַמי.
וְ ֶא ָּלא ָּכ ֵרת דַּ ֲאחוֹ תוֹ לָ ָּמה לִ י?
לְ ַח ְ ּייבוֹ ַעל ֲאחוֹ תוֹ ,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ָאבִ יו,
וְ ַעל ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ .
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
 176כך בכתבי היד .בדפוסים ,מחמת הצנזורה :לַ ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים .וכן להלן.
 177וְ ֶאל ִא ּׁ ָשה ְ ּבנִ דַּ ת ֻט ְמ ָא ָת ּה ל ֹא ִת ְק ַרב לְ גַ לּ וֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה
 178כך ביעב"ץ .בדפוס :לֵ ּיה.

רש"י
פסח ומילה  -אין בהן לא תעשה
וענש להם כרת.
לקרבן  -שאם יעשה שוגג יביא
קרבן.
פסח ומילה  -אין קרבן בשוגג
שלהן כדאמרינן בכריתות בפ"ק
הפסח והמילה מצות עשה כלומר
אינו בכלל שאר כריתות למנותן עם
שאר כריתות שנמנו שם כולם לומר
שאם עשאום כולם בהעלם אחד
חייב קרבנות כמספר הכריתות.
התם לאו היינו טעמא  -מה שאין
מביאין קרבן על פסח ומילה אין
הטעם בשביל שאין בהם אזהרה
אלא בשביל שהם מצות עשה
דהוקשה כל התורה כולה לענין
קרבן לעבודת כוכבים שנאמר
בפרשת שלח לך אנשים אצל קרבן
עבודת כוכבים תורה אחת יהיה
לכם לעושה בשגגה כאן הוקשו כל
עבירות שבתורה בשגגתן לעבודת
כוכבים לענין קרבן מה עבודת
כוכבים כרת שלו על דבר שהוא שב
ולא תעשה כן והוא עמד ועשאו אף
כל שב ואל תעשה אבל כרת של
עמוד ועשה והוא ישב ולא עשה אין
בו קרבן ופסח ומילה עמוד ועשה
הוא אבל חייבי כריתות כגון אשר
יעשה מכל )אלה( +מסורת הש"ס:
]התועבות האלה[ +ונכרתו )ויקרא
יח( לשון שב ואל תעשה הוא
ואפילו לא נאמרה בו אזהרת לאו
היה קרבן בא עליו.
כדאמרינן מעיקרא  -טעמיה דר'
עקיבא משום שתי רשעיות הוא
ודקאמרת חייבי כריתות נמי שתי
רשעיות הן דאכתי עונש כרת עליו
לא פסיקא מילתא לכרת הואיל
והוא תלוי בתשובה.
ורבנן  -רבי ישמעאל ור"ע.
לחלק  -לפי שכלל כל העריות בכרת
אחת הייתי אומר אם עשאן כולם
בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת
לכך יצאה כרת באחותו לחלק דהוי
דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל
ללמד על עצמו שמתחייב עליה
לעצמה אם עשאם עם חברותיה
ולא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד
על הכלל כולו יצא מה אחותו
מיוחדת שהיא ערוה וחייבין עליה
בפני עצמה אף כל שהיא ערוה
חייבין עליה בפני עצמה.
מואל אשה  -דמצי למכתב ולנדה
לא תקרב.
לחייבו על אחותו ועל אחות אביו
כו'  -אם בא על שלשתן בהעלם
אחד.
הרי שמות מוחלקין  -שיש אזהרה
בכל אחת והרי הן כשאר כל
העריות.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

ֲה ֵרי ּגו ִּפין מו ְּחלָ ִקין,
ֲה ֵרי ׁ ֵשמוֹ ת מו ְּחלָ ִקין!
ֶא ָּלא לְ ַח ְ ּייבוֹ ַעל ֲאחוֹ תוֹ ֶ ׁ ,ש ִהיא ֲאחוֹ ת ָאבִ יוֶ ׁ ,ש ִהיא ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ .
וְ ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לַ ּה?
ְ ּב ַר ׁ ִש ָיעא ַ ּבר ַר ׁ ִש ָיעא.
וְ ַר ִ ּבי ִיצְ ָחקָ ,הא ְמ ָנא לֵ ּיה?
נָ ְפ ָקא לֵ ּיה ִמ ַקל וָ חוֹ ֶמר.
דִּ ְתנַן:179
יבא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ּ
ימא ּום,
ע
ל
ש
ׁ
יז
ל
יט
א
ב
ּ
ע
ש
ׁ
הוֹ
י
ב
ּ
ר
ל
יא
ל
מ
ג
ן
ׁ ָש ַא ְל ִּתי ֶאת ַר ָ ּב ַ ְ ִ ֵ וְ ַ ִ יְ ֻ ַ ְ ִ ְ ִ ֶ ִ ָ
ׁ ֶש ָה ְלכ ּו ִל ַ ּ
יאל:
יקח ְ ּב ֵה ָמה ְל ִמ ׁ ְש ֵּתה ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַה ָ ּבא ַעל ֲאחוֹ תוֹ ֶ ׁ ,ש ִהיא ֲאחוֹ ת ָאבִ יוֶ ׁ ,ש ִהיא ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ ַ -מה ּו?
ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ַעל כּ ו ָ ּּלן ֶא ָ ּלא ַא ַחת,
אוֹ ַח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת?
ָא ְמר ּו לוֹ  :זוֹ לֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּוֲ ,א ָבל ׁ ָש ַמ ְענ ּו:
ַה ָ ּבא ַעל ָח ֵמ ׁש נָ ׁ ִשים נִ דּ וֹ ת ְ ּב ֶה ְע ֵלם ֶא ָחד -
ׁ ֶש ַח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
וְ נִ ְר ִאין דְּ ָב ִרים ִמ ַקל וָ חוֹ ֶמר:
ו ַּמה ִ ּנדָּ הֶ ׁ ,ש ִהיא ׁ ֵשם ֶא ָחד ַ -ח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת;
ָ ּכאןֶ ׁ ,ש ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ׁ ֵשמוֹ ת  -לֹא ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכן?!" )כריתות טו.(.
וְ ִא ָיד ְך?
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רש"י
ברשיעא בר רשיעא  -הבא על אמו
והוליד שתי בנות וחזר ובא על
אחת מהן והוליד בן ובא הבן על
אחות אמו שהיא אחותו ואחות
אביו.
באטליז  -במקום שמוכרין הבשר
במקולין.
מאחותו דסיפא  -ערות אחותו גלה
)ויקרא כ(.
שאין עונשין מן הדין  -שהרי ענש
על בת אמו שלא בת אביו ובת אביו
שלא בת אמו שנא' )שם /ויקרא
כ' (/בת אביו או בת אמו ויש לומר
כ"ש שענש על בת אביו ובת אמו
אבל אם אמרת כך ענשת מן הדין
לכך נאמר אחותו דסיפא.
גמר עונש מאזהרה  -דלענין
אזהרה כתיב אחותך היא יתירא
להזהיר על אחותו בת אביו ובת
אמו שנאמר )שם /ויקרא /יח( ערות
בת אשת אביך מולדת אביך אחותך
היא ומה אזהרה לא חלק בין
אחותו בת אביו שלא בת אמו ]ובת
אמו שלא בת אביו[ ולאחותו שהיא
בת אביו ובת אמו אף בעונש ענש
על אחותו בת אביו ואמו כאחותו
דבת אביו שלא בת אמו ובת אמו
שלא בת אביו.
מאחותו דרישא  -דמצי למכתב כי
יקח את בת אביו או בת אמו.
למפטם וסך  -דהוו נמי שני לאוין
וכרת אחד והוצרך לנו לחלק
ביניהם כמו שהוצרך חילוק בעריות
אם אינו ענין כאן תנהו ענין להו.

ַקל וָ חוֹ ֶמר ּ ְפ ִריכָ א הוּא:
ַמה ְּלנִ דָּ הֶ ׁ ,ש ֵּכן ּגוּפִ ין מו ְּחלָ ִקין!
וּלְ ִא ָיד ְך ִנַמי,
ַהאי וַ דַּ אי ַקל וָ חוֹ ֶמר ּ ְפ ִריכָ א הוּא!
ֶא ָּלא ָנ ְפ ָקא לֵ ּיה ֵמ" ֲאחוֹ תוֹ ") 180ויקרא כ ,יז( דְּ ֵס ָיפא.
וְ ִא ָיד ְך,
" ֲאחוֹ תוֹ " דְּ ֵסיפָ א  -לָ ָּמה לִ י?
לְ ַח ְ ּייבוֹ ַעל ֲאחוֹ תוֹ ַ ּבת ָאבִ יו וּבַ ת ִא ּמוֹ ;
לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ֵאין עוֹ נ ׁ ְִשין ִמן ַהדִּ ין.
וְ ִא ָיד ְך?
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָ ּג ַמר עוֹ נ ֶׁש ֵמ ַאזְ ָה ָרה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ישא.
יד ,ב ָנפְ ָקא לֵ ּיה ^ ֵמ" ֲאחוֹ תוֹ " )ויקרא כ ,יז( דְּ ֵר ׁ ָ
וְ ִא ָיד ְך?
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ,לְ ַח ֵּלק ָּכ ֵרת לִ ְמ ַפ ּ ֵטם וּלְ ָס ְך.
 179כך בב"ח .בדפוס :דְּ ַתנְ יָ א.
 180וְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ַּקח ֶאת ֲאחֹתוֹ ַ ּבת ָא ִביו אוֹ ַבת ִא ּמוֹ וְ ָר ָאה ֶאת ֶע ְרוָ ָת ּה וְ ִהיא ִת ְר ֶאה ֶאת ֶע ְרוָ תוֹ ֶח ֶסד הוּא וְ נִ כְ ְרת ּו לְ ֵעינֵ י ְ ּבנֵ י ַע ּ ָמם ֶע ְרוַ ת ֲאחֹתוֹ ִ ּג ָּלה ֲעוֹ נוֹ
יִ ּ ָשׂ א
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

וְ ִא ָיד ְך?
ָסבַ ר ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמר ַר ִ ּבי הוֹ ׁ ַש ְעיָ א.
דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ֲא ַמר ַר ִ ּבי הוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַא ָּתה מוֹ צֵ א ׁ ְש ֵני לָ אוִ ין וְ כָ ֵרת ֶא ָחד -
ֲחלו ִּקין ֵהן לְ ָק ְר ָ ּבן.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
לָ א ָסבַ ר לַ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר;
וְ נָפְ ָקא לֵ ּיה ִמ" ְ ּו ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ֶאת ִא ּׁ ָשה דָּ וָ ה") 181ויקרא כ ,יח(.
וְ ִא ָיד ְך?
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ִמ ַ ּניִן ׁ ֶש ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ְט ֵמ ָאהַ ,עד ׁ ֶש ֵ ּיצֵ א ַמ ְדוֶ ה דֶּ ֶר ְך ֶע ְרוָ ָת ּה?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר "וְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ֶאת ִא ּׁ ָשה דָּ וָ ה ,וְ גִ ָּלה ֶאת ֶע ְרוָ ָת ּה" וְ גוֹ ' )ויקרא כ ,יח( -
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ְט ֵמ ָאהַ ,עד ׁ ֶש ֵ ּיצֵ א ַמ ְדוֶ ה דֶּ ֶר ְך ֶע ְרוָ ָת ּה.

ה"ג לה להך שיטתא ההוא מיבעי
ליה לחלק כרת למפטם וסך ואידך
סבר לה כר"א א"ר הושעיא כו'
ואיבעית אימא נפקא ליה מואיש
אשר ישכב את אשה דוה וגו'
ואידך ההוא מיבעי ליה כו'  -והכי
פירושא ואידך ס"ל כר"א דאמר
עלה שהלאוין מחלקין לחטאות ועל
מפטם וסך אמרי' במס' כריתות
)דף נ( שהן שני לאוין על בשר אדם
לא ייסך ובמתכונתו לא תעשו
כמוהו וכרת אחת איש אשר ירקח
כמוהו ואשר יתן ממנו וגו' חילוק
חטאו' ביניהם שהלאוין מחלקין
לחטאות וכיון דאתו להכי בעריות
נמי לא בעי חילוק ולא מצטריך
ליה למדרש אל אשה דלעיל ואייתר
ליה עיקר קרא דכרת באחותו לדונו
בכרת ולא במלקות ואחותו דסיפא
לחייבו על אחותו שהיא אחות אביו
ואחות אמו ואחותו דרישא לחייבו
על אחותו בת אביו ובת אמו לומר
שאין עונשין מן הדין ואיבעית
אימא אי נמי לא סבר לה לדר'
אלעזר נפקא ליה חילוק בעריות מן
ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגו'
דכתיב ביה כרת יתירא לומר
שחייבין עליה לעצמה וממנה תלמד
כל הכלל ואם אינו ענין לגופה דהא
נפקא לן מואל אשה לחלק על כל
אשה תנהו ענין לשאר שני לאוין
וכרת אחת כגון מפטם וסך.
שיצא מדוה דרך ערותה  -לאפוקי
דרך דופן דלא.

 181וְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ֶאת ִא ּׁ ָשה דָּ וָ ה וְ גִ ָּלה ֶאת ֶע ְרוָ ָת ּה ֶאת ְמק ָֹר ּה ֶה ֱע ָרה וְ ִהוא ִ ּג ְּל ָתה ֶאת ְמקוֹ ר דָּ ֶמ ָיה וְ נִ כְ ְרת ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ִמ ֶ ּק ֶרב ַע ּ ָמם

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .2יד ,ב
"וְ ָט ֵמא ׁ ֶש ָא ַכל ֶאת ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ ַה ָ ּבא ֶאל ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָט ֵמא".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַה ָ ּבא לַ ִּמ ְקדָּ ׁש ָט ֵמא -
ְּכ ִתיב עוֹ נ ֶׁש וּכְ ִתיב ַאזְ ָה ָרה:
עוֹ נ ֶׁש  -דִּ כְ ִתיבֶ " :את ִמ ׁ ְש ַּכן ה' ִט ּ ֵמא וְ נִ כְ ְר ָתה") 182במדבר יט ,יג(;
ַאזְ ָה ָרה " -וְ ל ֹא יְ ַט ּ ְמא ּו ֶאת ַמ ֲחנֵ ֶיהם") 183במדבר ה ,ג(.
ֶא ָּלא ָט ֵמא ׁ ֶש ָאכַ ל ֶאת ַה ּק ֶֹד ׁש -
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא עוֹ נֶ ׁש ְּ -כ ִתיב:
"וְ ַה ֶּנ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל ָ ּב ָשׂ ר ִמ ֶּז ַבח ַה ּׁ ְשלָ ִמים ֲא ׁ ֶשר לַ ה',
וְ ט ּו ְמ ָאתוֹ ָעלָ יו ,וְ נִ כְ ְר ָתה") 184ויקרא ז ,כ(;
ֶא ָּלא ַאזְ ָה ָרה ִ -מ ַּניִן?
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמר:
" ְ ּבכָ ל ק ֶֹד ׁש ל ֹא ִ ָ

ת ּגע") 185ויקרא יב ,ד(.

ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמר:
ָּת ֵני ַ ּב ְרדְּ לָ א:
ָא ְת ָיא' :טו ְּמ ָאתוֹ '' ,טו ְּמ ָאתוֹ ' -
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וְ ֻט ְמ ָאתוֹ ָעלָ יו ,וְ נִ כְ ְר ָתה" )ויקרא ז ,כ(,
וּכְ ִתיב ָה ָתםָ " :ט ֵמא יִ ְהיֶ ה ,עוֹ ד ֻט ְמ ָאתוֹ בוֹ " )במדבר יט ,יג(;
ַמה ְּל ַה ָּלן  -עוֹ נ ֶׁש וְ ַאזְ ָה ָרהַ ,אף ָּכאן  -עוֹ נֶ ׁש וְ ַאזְ ָה ָרה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש לָ א ֲא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן -
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוֶ ה לָ א ָ ּג ִמיר.
ֶא ָּלא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַ -מאי ַט ְע ָמא לָ א ֲא ַמר ְּכ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש?
ֲא ַמר לָ ְך:
ַההוּא ַ -אזְ ָה ָרה לִ ְתרו ָּמה.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש,
ַאזְ ָה ָרה לִ ְתרו ָּמה ְמנָ א לֵ ּיה?
נָ ְפ ָקא לֵ ּיה ֵמ" ִא ׁיש ִא ׁיש ִמ ֶּז ַרע ַא ֲהרֹן וְ הוּא ָצרו ַּע אוֹ זָ ב") 186ויקרא כב ,ד( -
ֵאי זֶ ה ּו דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא ׁ ָשוֶ ה ְ ּבזַ ְרעוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן?
ָהוֵ י אוֹ ֵמר ,זוֹ ְּתרו ָּמה.

רש"י
אלא אזהרה מנלן  -ליכא למימר
מבקדשים לא יאכל וגו' דלא מיירי
בקדשים אלא בתרומה דכתיב ביה
איש איש מזרע אהרן דבר השוה
בזרעו של אהרן ומוקמינן ליה
בתרומה שהיא שוה באנשים
ובנשים ואף החוזרת שאינה חוזרת
לחזה ושוק חוזרת לתרומה.
מבכל קדש לא תגע  -ודרשינן ליה
לקמן אזהרה לאוכל.
תני ברדלא  -שם חכם.
כתיב וטומאתו עליו  -בטמא שאכל
את הקדש וכתיב עוד טומאתו בו
בבא אל המקדש טמא.
גזירה שוה לא גמר  -ולא למדה
מרבו.
ששוה בזרעו של אהרן  -באנשים
ובנשים אבל קדשים אינן נאכלין
אלא לזכרים וכי תימא איכא חזה
ושוק ליתא בחוזרת כגון אלמנה
וגרושה וזרע אין לה דאמר מר
חוזרת לתרומה ואינה חוזרת לחזה
ושוק והכי מפרשינן לה ביבמות )דף
פז(.
ההוא אזהרה לתרומה  -לנגיעת
תרומה.
טמא שנגע בקדש כו'  -תירוצא
הוא דמתרץ ר"ל.
מדאיתקש קדש למקדש  -בהאי
קרא בכל קדש לא תגע ואל
המקדש לא תבא ודרשינן לקמן מה
מקדש יש באזהרתו נטילת נשמה
שהבא אל המקדש טמא בכרת אף
אזהרת קדש דבר שיש בו נטילת
נשמה והיינו אכילה שענוש עליה
כרת דאילו בנגיעה ליכא כרת.
ר' יוחנן לטעמיה  -דאמר אזהרה
לאוכל קדש בטומאתו נפקא
וההוא
טומאתו
מטומאתו
וטומאתו עליו דכתיב בעונש דקדש
לאחר זריקה הוא דתניא בתורת
כהנים ומייתינן לה במנחות בפ'
שלישי )דף כה (:יכול יהו חייבין
עליו משום טומאה קודם זריקה
תלמוד לומר כל טהור יאכל בשר
והנפש אשר תאכל בשר וגו' הניתר
לטהורים חייבין עליו משום
טומאה שאין ניתר לטהורים אין
חייבין עליו משום טומאה.

וְ ִא ָיד ְך?
ַההוּא  -לַ ֲאכִ ילָ ה,
וְ ָהא  -לִ נְגִ ָיעה.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש -
ַהאי " ְ ּבכָ ל ק ֶֹד ׁש ל ֹא ִת ָ ּגע") 187ויקרא יב ,ד( לְ ָהכִ י הוּא דַּ ֲא ָתא?!
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ,לְ ָט ֵמא ׁ ֶש ּנָגַ ע ַ ּב ּק ֶֹד ׁש!
דְּ ִא ְּית ַמר:
ָט ֵמא ׁ ֶש ּנָגַ ע ַ ּב ּק ֶֹד ׁש -
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמר :לוֹ ֶקה;
ָּ 182כל ַהנּ ֹגֵ ַע ְ ּב ֵמת ְ ּבנֶ ֶפ ׁש ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר יָ מוּת וְ ל ֹא יִ ְת ַח ּ ָטא ֶאת ִמ ׁ ְש ַּכן ה' ִט ֵּמא וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ִהוא ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ִּכי ֵמי נִ דָּ ה ל ֹא ז ַֹרק ָעלָ יו ָט ֵמא יִ ְהיֶ ה עוֹ ד
ֻט ְמ ָאתוֹ בוֹ
ִ 183מ ָּזכָ ר ַעד נְ ֵק ָבה ְּת ׁ ַש ֵּלח ּו ֶאל ִמחוּץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ְּת ׁ ַש ְּלחוּם וְ ל ֹא יְ ַט ּ ְמא ּו ֶאת ַמ ֲחנֵ ֶיהם ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ׁשֹכֵ ן ְ ּבתוֹ כָ ם
 184וְ ַה ֶּנ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל ָ ּב ָשׂ ר ִמ ֶּז ַבח ַה ּׁ ְשלָ ִמים ֲא ׁ ֶשר לַ ה' וְ ֻט ְמ ָאתוֹ ָעלָ יו וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ִהוא ֵמ ַע ּ ֶמ ָיה
 185ו ׁ ְּשל ׁ ִֹשים יוֹ ם ו ׁ ְּשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים ֵּת ׁ ֵשב ִ ּב ְד ֵמי ָט ֳה ָרה ְ ּבכָ ל ק ֶֹד ׁש ל ֹא ִת ָ ּגע וְ ֶאל ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ל ֹא ָתבֹא ַעד ְמל ֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָר ּה
נּ
ּ
ִ 186א ׁיש ִא ׁיש ִמ ֶּז ַרע ַא ֲהרֹן וְ הוּא ָצרו ַּע אוֹ זָ ב ַ ּב ֳ ּק ָד ׁ ִשים ל ֹא יֹאכַ ל ַעד ֲא ׁ ֶשר יִ ְט ָהר וְ ַהנּ ֹגֵ ַע ְ ּבכָ ל ְט ֵמא נֶ ֶפ ׁש אוֹ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵצא ִמ ֶמ ּו ׁ ִשכְ ַבת זָ ַרע
 187ו ׁ ְּשל ׁ ִֹשים יוֹ ם ו ׁ ְּשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים ֵּת ׁ ֵשב ִ ּב ְד ֵמי ָט ֳה ָרה ְ ּבכָ ל ק ֶֹד ׁש ל ֹא ִת ָ ּגע וְ ֶאל ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ל ֹא ָתבֹא ַעד ְמל ֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָר ּה
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ לוֹ ֶקה.
" ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמר :לוֹ ֶקה" ּ ְ " -בכָ ל ק ֶֹד ׁש ל ֹא ִת ָ ּגע" )ויקרא יב ,ד(;
" ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמרֵ :אין לוֹ ֶקה" -
ַההוּא ַ -אזְ ָה ָרה לִ ְתרו ָּמה הוּא דַּ ֲא ָתא!

רש"י
ההוא מבכל  -מרבויא דבכל דריש
ריש לקיש אף לפני זריקה.
תניא כריש לקיש  -דיליף אזהרה
לטמא שאכל את הקדש מבכל קדש
לא תגע.

ָט ֵמא ׁ ֶש ּנָגַ ע ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ִ -מדְּ ַא ּ ְפ ֵק ּיה ַר ֲח ָמ ָנא ִ ּבלְ ׁשוֹ ן נְגִ ָיעה;
ַאזְ ָה ָרה לְ אוֹ כֵ ל ִ -מדְּ ִא ַּית ּקו ּׁש 188ק ֶֹד ׁש לְ ִמ ְקדָּ ׁש.
וְ ַא ַּכ ִּתי ,לְ ָהכִ י הוּא דַּ ֲא ָתא?!
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ,לְ ָט ֵמא ׁ ֶש ָאכַ ל ְ ּב ַׂשר ק ֶֹד ׁש לִ פְ נֵי זְ ִר ַיקת דָּ ִמים!
דְּ ִא ְּית ַמר:
ָט ֵמא ׁ ֶש ָאכַ ל ְ ּבשַׂ ר ק ֶֹד ׁש לִ ְפ ֵני זְ ִר ַיקת דָּ ִמים -
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמר :לוֹ ֶקה;
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ לוֹ ֶקה.
" ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמר :לוֹ ֶקה" ּ ְ " -בכָ ל ק ֶֹד ׁש ל ֹא ִת ָ ּגע" )ויקרא יב ,ד(  -לָ א ׁ ְש ָנא לִ פְ ֵני זְ ִר ָיקה וְ לָ א ׁ ְש ָנא לְ ַא ַחר זְ ִר ָיקה.
" ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ לוֹ ֶקה" ַ -ר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לְ ַט ְע ֵמ ּיה ,דַּ ֲא ַמר ְק ָרא' :טו ְּמ ָאתוֹ ' 'טו ְּמ ָאתוֹ ',
וְ כִ י ְּכ ִתיב "טו ְּמ ָאתוֹ "  -לְ ַא ַחר זְ ִר ָיקה הוּא דִּ כְ ִתיב.
ַה ִהיא ִ -מ" ְ ּבכָ ל ק ֶֹד ׁש" ָנפְ ָקא.
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
"" ְ ּבכָ ל ק ֶֹד ׁש ל ֹא ִת ָ ּגע" )ויקרא יב ,ד( ַ -אזְ ָה ָרה ָלאוֹ ֵכל.
ַא ָּתה אוֹ ֵמר ַאזְ ָה ָרה ָלאוֹ ֵכל ,אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ַאזְ ָה ָרה ַלנּ וֹ גֵ ַע?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ " :בכָ ל ק ֶֹד ׁש ל ֹא ִת ָ ּגע ,וְ ֶאל ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש" וְ גוֹ ' -
ַמ ִ ּק ׁיש ק ֶֹד ׁש ְל ִמ ְקדָּ ׁש:
ַמה ִּמ ְקדָּ ׁש  -דָּ ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ נְ ִט ַילת נְ ׁ ָש ָמה,
ילת נְ ׁ ָש ָמה;
ַאף כּ ֹל  -דָּ ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ נְ ִט ַ
יעה ִ -מי ִא ָ ּ
יכא נְ ִט ַילת נְ ׁ ָש ָמה?! ֶא ָ ּלא ַ ּב ֲאכִ ָילה".
וְ ִאי ִ ּבנְ גִ ָ

 188כך במהרש"א .בדפוסִ :א ַּת ּקו ּׁש.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .3יד ,ב
ֲא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל לֹא ַּת ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ְּק ָדמוֹ ֲעשֵׂ ה  -לוֹ ִקין ָעלָ יו.
טו ,א

ָא ְמר ּו לוֹ :
ָא ְמ ַר ְּת?
ֲא ַמר לְ הוּ:
לָ א.
ֲא ַמר ַר ָ ּבה:
ָה ֱאל ִֹהים!
ֲא ָמ ָר ּה ,וּכְ ִתיבָ א וְ ָתנִינָ א.
ּכת א " :י ׁש ּלח ּו מן ה ּמח ה גוֹ '189
ְ ִ יבָ וִ ַ ְ ִ ַ ַ ֲ נֶ וְ
וְ ל ֹא יְ ַט ּ ְמא ּו ֶאת ַמ ֲחנֵ ֶיהם") 190במדבר ה ,ב-ג(;
ָּתנִינָאַ " :ה ָ ּבא ַל ִּמ ְקדָּ ׁש ָט ֵמא".
ֶא ָּלא,
ַמאי ַט ְע ָמא ָקא ָה ָדר ֵ ּב ּיה?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַק ׁ ְש ָיא לֵ ּיה אוֹ נֵ ס.
דְּ ַתנְ ָיא:
"אוֹ נֵ ס ׁ ֶש ֵ ּג ֵיר ׁש:
ש ָר ֵאל הוּא ַ -מ ֲחזִ יר וְ ֵאינוֹ לוֹ ֶקה;
ִאם יִ ְ ׂ
ִאם כּ ֵֹהן הוּא  -לוֹ ֶקה וְ ֵאינוֹ ַמ ֲחזִ יר".
ש ָר ֵאל הוּא ַ -מ ֲחזִ יר וְ ֵאינוֹ לוֹ ֶקה" ַ -א ַּמאי?
" ִאם יִ ְ ׂ
לֹא ַּת ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ְּק ָדמוֹ ֲע ֵׂשה הוּא ,וְ לִ ילְ ֵקי!
ָא ַמר עוּלָ א:
ֹאמר" :לוֹ ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה" ְ ּבאוֹ ֵנס,
לֹא י ַ
וְ לִ יגְ ַמר ִמ ּמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרע:
ו ַּמה ּמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרעֶ ׁ ,שלּ ֹא ָע ָׂשה ַמ ֲע ֶׂשה,
ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא" :וְ לוֹ ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה" )דברים כב ,יט( -
אוֹ ֵנס ,לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר?
ִאם ֵאינוֹ ִענְ יָן לְ פָ נָיו ְּ -תנֵה ּו ִע ְנ ָין לְ ַא ֲח ָריו;
ׁ ֶש ִאם ֵ ּג ֵיר ׁש ַ -י ֲחזִ יר.
וְ ַא ַּכ ִּתי,
אוֹ ֵנס ִמ ּמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרע לָ א ָ ּג ַמר;
דְּ ִא ָּיכא לְ ִמיפְ ַר ְך:
ַמה ְּלמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרעֶ ׁ ,ש ֵּכן לוֹ ֶקה ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם!
ֶא ָּלא:
ְ ּבמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרע,
לֹא ֵי ָא ַמר" :לוֹ ִת ְהיֶ ה לְ ִ ָ
וְ לִ יגְ ַמר ֵמאוֹ ֵנס:
ו ָּמה אוֹ נֵסֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ לוֹ ֶקה ו ְּמ ׁ ַש ֵּלםֲ ,א ַמר ַר ֲח ָמ ָנא" :וְ לוֹ ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשה" -
מוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרע ,לָ א ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
וְ לָ ָּמה ֶנ ֱא ַמר?
ִאם ֵאינוֹ ִענְ יָן לְ מוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרע ְּ -תנֵה ּו ִע ְנ ָין לְ אוֹ נֵס;
ִאם ֵאינוֹ ִענְ יָן לְ פָ נָיו ְּ -תנֵה ּו ִע ְנ ָין לְ ַא ֲח ָריו.
א ּׁשה") 191דברים כב ,יט(

רש"י
כל לא תעשה שקדמו עשה לוקין
עליו  -הא אתא לאשמועינן דאפילו
למאן דאמר לאו הניתק לעשה אין
לוקין עליו כדתניא לא תותירו
והנותר תשרפו בא הכתוב ליתן
עשה אחר לא תעשה לומר שאין
לוקין עליו שנתק הכתוב את העשה
להיות ענשו של לאו ותקונו לומר
לא תעשה כך ואם עשית עשה זאת
והפטר ואשמעינן רבי יוחנן הני
מילי בעשה הבא אחר הלאו שאין
אתה יכול לקיימו אלא לאחר
עבירת הלאו אבל עשה שקדם את
הלאו ואתה יכול לקיימו קודם
עבירת הלאו אין זה ניתוק הלאו
ואפילו תקיימנו אחר עבירת הלאו
לא נפטרת מן המלקות.
אמרו לו  -אחרים ששמעוהו משמו
ולא שמעוהו מפיו אמרת דבר זה.
אמר להם לא  -חזר בו.
כתיבא ותנינא  -מצינו כתוב לא
תעשה שקדמו עשה ותנינן עליה
דלוקין ולא סגי ליה בקיום העשה.
תנינא הבא אל המקדש טמא  -קא
חשיב ליה באלו הן הלוקין.
משום דקשיא ליה אונס  -נערה
בתולה דאשכחן ביה לא תעשה
שקדמו עשה דכתיב )דברים כב( ולו
תהיה לאשה לא יוכל לשלחה
ותניא עלה שיקיים את העשה אם
גירשה ויחזירנה ויפטור אלמא לאו
שניתק לעשה חשיב ליה.
אם ישראל הוא  -שיכול לקיים
העשה ויחזירנה מחזיר ואינו לוקה.
ואם כהן הוא  -שאסור בגרושה
לוקה ואינו מחזיר.
ואמאי  -אם ישראל הוא מחזיר
ואינו לוקה אם איתא לדרבי יוחנן
הא לא תעשה שקדמו עשה הוא.
אמר עולא  -האי לאו שניתק לעשה
הוא דאי לאו לנתוקי לאוי אתא
האי עשה לא הוה מצטריך
למכתביה דאי לתחלתו ולומר
שישאנה לא יאמר לו תהיה לאשה
ונגמר ממוציא שם רע דכתיב ביה
נמי ולו תהיה לאשה לא יוכל
לשלחה.
אם אינו ענין  -לפני הגירושין
ולומר שישאנה תנהו ענין לאחר
הגירושין לומר שאם שלחה
יחזירנה ותהיה לו לאשה ויפטר מן
הלאו.
ואכתי  -הא איצטריך למיכתביה
וישנו ענין לפניו דאי לא כתביה
אונס ממוציא שם רע לא גמר דאנא
אמינא מה למוציא שם רע דין הוא
שיקנסוהו לכנסה שכן לוקה
ומשלם בתחלתו כדכתיב ויסרו
אותו וענשו אותו ואמרינן בכתובות
)דף מו( ויסרו זה מלקות.
מה אונס שאינו לוקה  -בתחלתו
אמר רחמנא לו תהיה לאשה מוציא
שם רע לא כל שכן.
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 190ב ַצו ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ׁ ַ
ַמ ֲחנֵ ֶיהם ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ׁשֹכֵ ן ְ ּבתוֹ כָ ם
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

וּמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרע ֵמאוֹ ֵנס ,נ ִַמי לָ א ָ ּג ַמר;
דְּ ִא ָּיכא לְ ִמיפְ ַר ְך:
ַמה ְּלאוֹ ֵנסֶ ׁ ,ש ֵּכן ָעשָׂ ה ַמ ֲעשֶׂ ה!
ֶא ָּלא:
ּ
לֹא ֵי ָא ַמר" :לוֹ ִת ְהיֶ ה לְ ִא ׁ ָשה" ְ ּבמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרע,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ִא ׁ ְש ּתוֹ ִהיא!
לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר?
ִאם ֵאינוֹ ִענְ יָן לְ מוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרע ְּ -תנֵה ּו ִע ְנ ָין לְ אוֹ נֵס;
וְ ִאם ֵאינוֹ ִע ְניָן לְ פָ ָניו ְּ -תנֵה ּו ִענְיָ ן לְ ַא ֲח ָריו.
וְ ֵא ָימא:
וְ ִאם ֵאינוֹ ִע ְניָן לְ פָ ָניו דְּ מוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרע -
ְּתנֵה ּו ִע ְניָן לְ ַא ֲח ָריו דִּ ֵיד ּיה ,דְּ לָ א לָ ֵקי!
ִאיןָ ,הכִ י נ ִַמי;
וְ ָא ֵתי אוֹ נֵס ,וְ גָ ַמר ִמי ֵ ּנ ּיה.
ְ ּב ַמאי ָ ּג ַמר ִמי ֵ ּנ ּיה?
ִאי ְ ּב ַקל וָ חוֹ ֶמר,
ִאי ַ ּב ֶּמה ָמצִ ינ ּו -
ִא ָּיכא לְ ִמיפְ ַר ְךִּ ,כ ְדפָ ְרכִ י ַנן:
ַמה ְּלמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ַרעֶ ׁ ,ש ֵּכן לֹא ָע ָׂשה ַמ ֲע ֶׂשה!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
ָּכל ָיָמיו ְ ּב ֲ'עמוֹ ד וְ ַה ֲחזֵ ר'.
וְ כֵ ן ִּכי ֲא ָתא ָרבִ ין ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ָיָמיו ְ ּב ֲ'עמוֹ ד וְ ַה ֲחזֵ ר'.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ָרבָ א:
וְ ָהא לָ א דָּ ֵמי לָ אוֵ ּיה לְ לָ או דַּ ֲח ִס ָימה!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ כָ ַתב ֵ ּב ּיה ַר ֲח ָמנָא ֲע ֵׂשה ְי ֵת ָיראִ ,מגְ ַרע ָ ּג ַרע?!
ִאי ָהכִ י,
ִיתק לַ ֲע ֵׂשה  -נ ִַמי לֵ ָימא:
לָ או ׁ ֶש ּנ ָּ
ִמ ׁ ּשוּם דְּ כָ ַתב ֵ ּב ּיה ַר ֲח ָמנָא ֲע ֵׂשה יְ ֵת ָיראִ ,מגְ ַרע ָ ּג ַרע?!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ַההוּא  -לְ ַנ ּתוֹ ֵקי לָ או הוּא דַּ ֲא ָתא.
ָהנִ ָיחא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמר'ּ ִ :ב ּ ְיטלוֹ ' וְ 'לֹא ִ ּב ּ ְיטלוֹ ';
ֶא ָּלא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמר'ִ :ק ְ ּיימוֹ ' וְ 'לֹא ִק ְ ּיימוֹ ' ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
טו ,ב ִמ ִידי הוּא ַט ְע ָמא ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן?
ָה ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן לְ ַת ָּנא:
ָּת ֵני'ּ ִ :ב ּ ְטלוֹ ַח ָ ּייב' וְ 'לֹא ִ ּב ּ ְטלוֹ ּ ָפטוּר'.
דְּ ָתנֵ י ַּת ָ ּנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ש ה:
שה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה קוּם ֲע ֵ ׂ
" ָ ּכל ִמ ְצוַ ת לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ָ ּב ּה ָּ -פטוּר;
ִק ֵ ּיים ֲע ֵ ׂ
שה ׁ ֶש ָ ּב ּה ַ -ח ָ ּייב".
יטל ֲע ֵ ׂ
ִ ּב ֵּ

ואם אינו ענין לפניו  -שהרי בעצמו
כתוב כן תנהו ענין לאחריו.
שהרי אשתו היא  -שכבר קידשה
ונשאה.
וגמר מיניה  -דכי היכי דמוציא שם
רע לא לקי בגירושין אם החזיר אונס
נמי לא לקי.
אי בק"ו  -מה מוציא שם רע שלוקה
ומשלם בתחלתו אינו לוקה בגירושין
אונס לא כל שכן.
אלא אמר רבא  -הא דתניא באונס
מחזיר ואינו לוקה טעמא משום דעל
כרחך לאו שניתק לעשה הוא דאמר
קרא כל ימיו לא הוה ליה למיכתב
אלא לא יוכל לשלחה מאי כל ימיו
הכי קאמר לא תהא בשילוחיה כל
ימיו אלא יחזירנה ועל כרחך עמוד
והחזר קאמר והכי קאמר ולו תהיה
לאשה אם שלחה שלא יהו שילוחיה
לכל ימיו הרי העשה אחר העברת
הלאו.
והא לא דמי לאויה  -הא דאמר ר'
יוחנן לא תעשה שקדמו עשה לוקין
עליו הא לא דמי לאויה ללאו
דחסימה שאין בו עשה והוא סמוך
לפרשת מלקות.
מיגרע גרע  -בתמיהה.
ההוא לנתוקי לאויה אתא  -עשה
שאינו מתקיים אלא לאחר עברת
הלאו לנתק את הלאו מעונש מלקות
הוא בא.
הניחא למאן דתני בטלו ולא בטלו
אלא למאן דתני קיימו ולא קיימו
מאי איכא למימר  -הא דאמרת כל
ימיו בעמוד והחזר קאי עשיתו לאו
שניתק לעשה והרחבת לו זמן לקיום
העשה כל ימיו ולדבריך הא דתניא
מחזיר ואינו לוקה לעולם קאמר כל
זמן שיכול לומר אני מחזיר אין ב"ד
מלקין אותו הניחא למאן דתני לקמן
בלאו הניתק לעשה בטל את העשה
חייב על הלאו לא בטל את העשה
פטור שהלאו תלוי בביטול העשה
ואינו נגמר עד שיבטל את העשה
בידים ביטול עולם שלא יוכל
להתקיים עוד איכא למימר כל ימיו
יש לו תקנה בחזרה שאין מבטל את
העשה אלא א"כ מדירה שלא תהנה
ממנו נדר שאין לו הפרה כדלקמן
אלא למאן דתני קיים את העשה
פטור לא קיימו חייב שהעשה תיקונו
של לאו הוא ואין הלאו תלוי בביטול
העשה שמשעה שעבר הלאו נגמר
אבל העשה ניתן לעקור המלקות
ולכשיבא לבית דין או יקיים העשה
ויפטר או ילקה ליכא למימר כל ימיו
בעמוד והחזר קאי כדקאמרת שאם
לא יחזירנה מיד כשיבא לב"ד
ילקוהו דהא ליכא למימר יקיים
לאחר זמן דא"כ לא קיים היכי דמי
לעולם הוא יכול לומר אני מקיים.
מידי הוא טעמא אלא לרבי יוחנן -
מי הוצרך לדרוש כל ימיו בעמוד
והחזר ר' יוחנן שאמר לא תעשה
שקדמו עשה לוקין עליו וקשיא ליה
אונס שגירש דקתני אינו לוקה
והוצרך לעשותו לאו שניתק לעשה.
האמר ליה רבי יוחנן לתנא  -לקמן
תני בטלו חייב לא בטלו פטור אבל
ר"ל דתני קיימו ולא קיימו לא דריש
ליה לעמוד והחזר אלא לפני
הגירושין לומר כל ימיו תהיה לו
לאשה ולא ישלחנה ולדידיה לאו
שקדמו עשה ולאו שניתק לעשה שוין
ואין לוקין עליהן אלא יקיים העשה
מיד כשיזהירוהו ב"ד להחזיר.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

ֲא ַמר לֵ ּיהַ :מאי ָקא ָא ְמ ַר ְּת?
' ִק ֵ ּיים ָ ּ -פטוּר ,לֹא ִק ּיֵים ַ -ח ָ ּייב';
' ִ ּב ּ ֵיטל ַ -ח ָ ּייב ,לֹא ִ ּב ּ ֵיטל ָ ּ -פטוּר'!
ָּת ֵני'ּ ִ :ב ּ ְיטלוֹ ' וְ 'לֹא ִ ּב ּ ְיטלוֹ '.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמר:
ִ'ק ְ ּיימוֹ ' וְ 'לֹא ִק ְ ּיימוֹ '.
ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ּ ַיפלְ גֵ י?
ְ ּב ַה ְת ָר ַאת ָס ֵפק ָקא ִמ ּ ַיפלְ גֵ י:
ָמר ָסבַ רַ :ה ְת ָר ַאת ָס ֵפק ְ ׁ -ש ָמ ּה ַה ְת ָר ָאה;
ו ָּמר ָסבַ רַ :ה ְת ָר ַאת ָספֵ ק  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ַה ְת ָר ָאה.
וְ ָאזְ ד ּו לְ ַט ְע ַמ ְייהוּ.
דְּ ִא ְּית ַמר:
ּ
ּ
'שבו ָּעה ׁ ֶשאוֹ כַ ל ִּכ ָּכר זֶ ה ַהיוֹ ם' ,וְ ָעבַ ר ַהיוֹ ם וְ לֹא ֲאכָ לָ ּה -
ְׁ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ יְיהוֵּ :אינוֹ לוֹ ֶקה.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ לוֹ ֶקה,
טז ,א ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָהוֵ י לָ או ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ֲע ֶׂשה,
וְ כָ ל לָ או ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ֲעשֶׂ ה ֵ -אין לוֹ ִקין ָעלָ יו.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ לוֹ ֶקה,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָהוֵ י ַה ְת ָר ַאת ָס ֵפק,
וְ כָ ל ַה ְת ָר ַאת ָס ֵפק  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ַה ְת ָר ָאה.
וְ ַת ְרוַ יְיה ּו ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
דְּ ַתנְ ָיא:
""וְ ל ֹא תוֹ ִתיר ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעד בּ ֶֹקר ,וְ ַה ּנוֹ ָתר ִמ ֶּמנּ ּו ַעד בּ ֶֹקר" וְ גוֹ ') 192שמות יב ,י( -
שה,
שה ַא ַחר לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ָ ּבא ַה ָ ּכתוּב ִלי ֵּתן ֲע ֵ ׂ
לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵאין לוֹ ִקין ָע ָליו;
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה".
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דַּ ֵ ּייק ָהכִ י:
ַט ְע ָמא ,דְּ בָ א ַה ָּכתוּב;
ָהא לֹא ָ ּבא ַה ָּכתוּב  -לוֹ ֶקה.
ַאלְ ָמאַ :ה ְת ָר ַאת ָס ֵפק ְ ׁ -ש ָמ ּה ַה ְת ָר ָאה.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש דַּ ֵ ּייק ָהכִ י:
ַט ְע ָמא ,דְּ בָ א ַה ָּכתוּב;
ָהא לֹא ָ ּבא ַה ָּכתוּב  -לוֹ ֶקה.
ַאלְ ָמא :לָ או ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ֲעשֶׂ ה  -לוֹ ִקין ָעלָ יו.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ִנַמי -
ָהא וַ דַּ אי ַה ְת ָר ַאת ָס ֵפק הוּא!
ָסבַ ר לַ ּה ְּכ ִא ָיד ְך ַּת ָ ּנא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ִה ָ ּכה זֶ ה ,וְ ָחזַ ר וְ ִה ָ ּכה זֶ ה;
ילל זֶ ה ,וְ ָחזַ ר וְ ִק ֵ ּ
ִק ֵ ּ
ילל זֶ ה;
יהם ְ ּב ַבת ַא ַחת ,אוֹ ִק ֵ ּ
יהם ְ ּב ַבת ַא ַחת -
ילל ׁ ְשנֵ ֶ
ִה ָ ּכה ׁ ְשנֵ ֶ
ַח ָ ּייב.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְ ּב ַבת ַא ַחת ַ -ח ָ ּייב;
ָ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה – ּ ָפטוּר".
 192וְ ל ֹא תוֹ ִתיר ּו ִמ ֶּמנּ ּו ַעד בּ ֶֹקר וְ ַהנּ ָֹתר ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעד בּ ֶֹקר ָ ּב ֵא ׁש ִּת ְשׂ רֹפ ּו
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רש"י
א"ל מאי קאמרת  -אי בקיים תיתני
פטור בלא קיים תיתני חייב ואע"פ
שלא ביטל ואי בביטל תיתני חיובא על
כרחך תיתני פטורא בלא ביטל ואע"פ
שלא קיים.
ה"ג תני בטלו ולא בטלו  -בטל עשה
שבה חייב לא בטל עשה שבה פטור.
קיימו ולא קיימו  -קיימו פטור לא
קיימו כשאומרין לו קיים מלקין אותו
ורבי יוחנן מוקים לה למתניתין בלאו
הניתק לעשה דאילו בלאו שקדמו עשה
סבירא ליה דלוקין ולריש לקיש בין
ניתק בין קדמו עשה שוין.
רבי יוחנן סבר התראת ספק שמה
התראה  -ואע"ג דכל לא תעשה שניתק
לעשה לדבריו התראת ספק היא שהרי
כשעובר על הלאו צריך להתרות בו
והוא אמר שגמר הלאו בביטול העשה
תלוי וכשמתרין בו אל תגרש ספק הוא
שמא לא יבטל את העשה להדירה
בהנאה ולכשידירה ויבטלנו קאמר
דלקי אלמא התראת ספק שמה
התראה.
וריש לקיש סבר התראת ספק לא
שמה התראה  -הלכך אם היה גמר
הלאו תלוי בביטול העשה לא היה לוקה
עליו אלא הלאו משגירש נגמר והויא
לה התראת ודאי והעשה ניתן להיות
תחת המלקות ולכשיבא לבית דין או
יקיים או ילקה ואי קשיא לרבי יוחנן
נמי איכא למימר בהתראת ודאי ויתרו
בו כשבא לבטל את העשה שהוא
עקירת הלאו לעולם התראה בשעה
שעובר על אזהרתו בעינן ואפילו היא
תלויה בדבר אחר כדאמרינן בשבועות
)דף כח (:שבועה שלא אוכל ככר זו אם
אוכל זו אכליה לתנאיה והדר אכליה
לאיסוריה התראת ודאי היא אכליה
לאיסוריה והדר אכליה לתנאיה הויא
התראת ספק אלמא התראה בשעת
איסור בעינן ואע"פ שאין הלאו נגמר עד
שיאכל את של תנאי.
דאמרי תרוייהו אינו לוקה  -ומיהו
טעמיה דמר לאו כי טעמיה דמר.
אוכל ולא אכל  -עבר על שבועתו כשהוא
יושב ובטל ואין כאן מעשה והתראת
ספק נמי הויא שהרי תלה זמן לשבועתו
כל היום.
משום דה"ל לאו שאין בו מעשה  -אבל
משום התראת ספק לא הוה מפטר
דהתראת ספק שמה התראה.
משום דהויא לה התראת ספק  -אבל
משום לאו שאין בו מעשה לא הוה
מפטר דקסבר לאו שאין בו מעשה
לוקין עליו.
ותרוייהו אליבא דרבי יהודה  -דאמר
גבי נותר איצטריך לנתוקי לאו לעשה
אע"ג דהתראת ספק היא ולאו שאין בו
מעשה הוא ר' יוחנן דייק מינה אלמא
התראת ספק שמה התראה ור"ל דייק
מינה אלמא לאו שאין בו מעשה לוקין
עליו ולקמיה פריך דתרוייהו איכא
למידק מינה.
הא ודאי התראת ספק היא  -הך דנותר
ואיכא למידק נמי מינה התראת ספק
שמה התראה.
כי אידך תנא  -דאמר לא שמה התראה.
הכה זה כו'  -מי שגירש את אשתו
ונישאת וילדה ספק בן ט' לראשון ספק
בן ז' לאחרון הכה זה וחזר והכה זה
בשתי התראות דהויא לה כל חדא
התראת ספק.
בבת אחת  -בהתראה אחת בתוך כדי
דיבור דהויא לה התראת ודאי דממה
נפשך חד מינייהו אבוהו.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן נ ִַמי -
ָהא וַ דַּ אי לָ או ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ֲע ֶׂשה הוּא!
ָסבַ ר לַ ּה ִּכי ָהא
דַּ ֲא ַמר ַרב ִא ִידי ַ ּבר ָאבִ ין ֲא ַמר ַרב ַע ְמ ָרם ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ י:
ָּכל לֹא ַּת ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה:
לָ או ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַמ ֲע ֶׂשה  -לוֹ ִקין ָעלָ יו;
לָ או ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ֲע ֶׂשה ֵ -אין לוֹ ִקין ָעלָ יו,
חוּץ ִמן ַה ּנ ׁ ְִש ָ ּבע ,ו ֵּמ ֵימר ,וְ ַה ְּמ ַק ֵּלל ֶאת ֲחבֵ ירוֹ ַ ּב ׁ ֵשם.
ַק ׁ ְשיָ א דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַאדְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה!
ִאי לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ְּ -ת ֵרי ַּת ָּנ ֵאי ַא ִּל ָ ּ
יבא דְּ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה.
ִאי לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן  -לָ א ַק ׁ ְשיָ א:
ָהא  -דִּ ֵיד ּיה,
ָהא  -דְּ ַר ֵ ּב ּיה.

חוץ מנשבע וממיר ומקלל את
חבירו בשם  -של הקב"ה וטעמא
מפרש בתמורה בפ"ק ואי קשיא
הא דלעיל נמי נשבע הוא ואמאי
פטר ליה ר' יוחנן משום לאו שאין
בו מעשה בהדיא מוקמינא לה להא
דקתני נשבע בדבר שאין בו מעשה
לוקה בשבועה דלשעבר כגון אכלתי
ולא אכל או לא אכלתי ואכל אבל
באוכל ולא אכל לא לקי וטעמו
מפרש בשבועות ובתמורה מקראי.
קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה -
לתרוייהו.
לר"ש  -דקשיא ליה התראת ספק
תרי תנאי אליבא דר' יהודה.
לר' יוחנן  -דקשיא ליה לאו שאין
בו מעשה.
הא דידיה והא דרביה  -לר' יהודה
לאו שאין בו מעשה לוקין עליו והא
דתניא אין לוקין עליו משום ר'
יוסי הגלילי אמרה.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .4טז ,א
ְּתנַן ָה ָתם:
" ַהנּוֹ ֵטל ֵאם ַעל ַה ָ ּבנִ ים -
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
לוֹ ֶקה ,וְ ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּל ַח;
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ְמ ׁ ַש ֵ ּל ַח ,וְ ֵאינוֹ לוֹ ֶקה.
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
יה" )חולין קמא ;.מכות יז.(.
שה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה קוּם ֲע ֵ ׂ
ָ ּכל ִמ ְצוַ ת לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ֵ -אין ַח ָ ּי ִיבין ָע ֶל ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאין לָ נ ּו ֶא ָּלא זֹאת ,וְ עוֹ ד ַא ֶח ֶרת.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ֵהיכָ א?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
לְ כִ י ִת ׁ ְש ַּכח.
נָ ַפק ,דָּ ק וְ ַא ׁ ְש ַּכח;
דְּ ַתנְ ָיא:
"אוֹ נֵ ס ׁ ֶש ֵ ּג ֵיר ׁש:
ש ָר ֵאל הוּא ַ -מ ֲחזִ יר ,וְ ֵאינוֹ לוֹ ֶקה;
ִאם יִ ְ ׂ
וְ ִאם כּ ֵֹהן הוּא  -לוֹ ֶקה ,וְ ֵאינוֹ ַמ ֲחזִ יר".
ָהנִ ָיחא לְ ַמאן דְּ ָתנֵ יִ ' :ק ְ ּיימוֹ ' וְ 'לֹא ִק ְ ּיימוֹ '.
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָת ֵניּ ִ ' :בי ּ ְטלוֹ ' וְ 'לֹא ִ ּב ּ ְיטלוֹ ' -
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַ ּג ֵ ּבי ׁ ִשילּ ו ַּח ַה ֵּקן ַ -מ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לַ ּה;
ֶא ָּלא אוֹ ֵנס 'ּ ִ -ב ּ ְיטלוֹ ' וְ 'לֹא ִ ּב ּ ְיטלוֹ ' ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לַ ּה?
ִאי דְּ ַק ְטלַ ּה ָ -קם לֵ ּיה ִ ּב ְד ַר ָ ּבה ִמי ֵ ּנ ּיה!
ֲא ַמר ַרב ׁ ִש ִימי ְמחוֹ זְ נָ ָאה:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִּק ֵ ּיבל לָ ּה ִקידּ ו ׁ ִּשין ֵמ ַא ֵחר.
ֲא ַמר ָרבָ א:193
וית ּיה ׁ ָשלִ ַיח ִ -א ִיהי ָקא ְמבַ ּ ְטלָ א לֵ ּיה;
ִאי ׁ ַש ִ ּו ֵ
וית ּיה ׁ ָשלִ ַיח ָּ -כל ְּכ ִמי ֵּנ ּיה?! וְ לָ א ְּכלוּם ִהיא!
ִאי לָ א ׁ ַש ִ ּו ֵ
ֶא ָּלא,
ֲא ַמר ַרב ׁ ִש ִימי ִמ ְ ּנ ַה ְרדְּ ָעא:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִהדִּ ָיר ּה ָ ּב ַר ִ ּבים.
ָהנִ ָיחא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרֶ ' :נ ֶדר ׁ ֶשהוּדַּ ר ָ ּב ַר ִ ּבים ֵ -אין לוֹ ֲה ָפ ָרה';
ֶא ָּלא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרֵ ' :י ׁש לוֹ ֲה ָפ ָרה' ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
דְּ ַמדִּ ָיר ּה לָ ּה ַעל דַּ ַעת ַר ִ ּבים.
דַּ ֲא ַמר ֲא ֵמ ַימר:
ִהלְ כְ ָתא:
נֶ ֶדר ׁ ֶשהוּדַּ ר ָ ּב ַר ִ ּבים ֵ -י ׁש לוֹ ֲה ָפ ָרה;
ַעל דַּ ַעת ַר ִ ּבים ֵ -אין לוֹ ֲהפָ ָרה.
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?!
וְ ָהא ִא ָּיכא> :סימן גז"ל משכ"ן ופא"ה<
ֶ ּגזֶ ל -
 193כך ביעב"ץ .בדפוסַ :רב.

רש"י
לוקה ואינו משלח  -קסבר שלח
מעיקרא משמע לא תקח האם אלא
שלחנה קודם לקיחה ואע"ג דכתיב
בתר לא תקח לאו למימרא דאם
לקחת שלח וניהוי לאו שניתק
לעשה אלא לאו שקדמו עשה הוא.
וחכ"א כו'  -קסברי שלח אחר לא
תקח משמע כדכתיב והוה ליה
ניתק לעשה ואם לקחת שלח.
זה הכלל כל מצות לא תעשה כו' -
אין לוקין עליה אלא יקיים העשה
ויפטר.
א"ר יוחנן אנו אין לנו כו'  -כלומר
משלח ואינו לוקה הא לא שלח
לוקה ורבי יוחנן ביטלו ולא ביטלו
אית ליה ומשמע ליה משלח דקתני
משלח לכשירצה ואינו לוקה
ואימתי הוא לוקה כשיהרגנה
ויבטל את העשה בידים והיינו
דקאמר אנו אין לנו כו' כלומר
אע"ג דקתני מתני' זה הכלל כו'
דמשמע כל מצות לא תעשה שיש
בה קום עשה שוות לזו אנו אין לנו
בכולן שוה לזו שיהא פטור
המלקות תלוי בקיום העשה אלא
בין קיים בין לא קיים פטור אלא זו
ועוד אחרת דמשכחת בהו דלקי על
ידי ביטול העשה דאילו בכולהו לא
משכחת ביטלו אלא בהני תרי.
מחזיר ואינו לוקה  -אף כאן תלה
פטורו של מלקות בקיום העשה.
הניחא למאן דתני  -לא קיימו
לוקה משכחת ביה מלקות בלא
קיימו.
אלא למאן דתני ביטלו  -לוקה היכי
משכחת לה.
הניחא בשילוח הקן משכחת לה -
ביטלו כששחטה אלא הכא היכי
משכחת לה.
בדרבה מיניה  -מיתה ואין בו
מלקות.
כל כמיניה  -בתמיה וכי כל הימנו
שתתקדש על ידי קבלתו.
הניחא למאן דאמר כו'  -פלוגתא
היא במסכת גיטין בהשולח גט )דף
לה.(:
על דעת רבים  -שמצא בה עון
שאסורה לו והדירה על דעת רבים
ועל דעת בית דין.
ותו ליכא  -מצות לא תעשה שיש
בה קום עשה דלילקי עלה.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דְּ ַר ֲח ָמנָ א ֲא ַמר" :ל ֹא ִתגְ זוֹ ל") 194ויקרא יט ,יג(" ,וְ ֵה ׁ ִשיב ֶאת ַה ְ ּגזֵ לָ ה") 195ויקרא ה ,כג(;
ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן -
דְּ ַר ֲח ָמנָ א ֲא ַמר" :ל ֹא ָתבֹא ֶאל ֵ ּביתוֹ לַ ֲעבוֹ ט ֲעבוֹ טוֹ ") 196דברים כד ,י(,
" ָה ׁ ֵשב ָּת ׁ ִשיב לוֹ ָ 197ה ֲעבוֹ ט ְּכבֹא ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש") 198דברים כד ,יג(;
ו ַּמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לַ ּה ְ ּב ִ'ק ְ ּיימוֹ ' וְ 'לֹא ִק ְ ּיימוֹ ' ,וּ'בִ ּ ְיטלוֹ ' וְ 'לֹא ִ ּב ּ ְיטלוֹ '!
ָה ָתםֵּ ,כיוָ ן דְּ ַח ָ ּייב ְ ּב ַת ׁ ְשלו ִּמין ֵ -אין לוֹ ֶקה ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם.
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַר ִ ּבי ֵז ָירא:
ּ
ּ
ָהא ִא ָּיכא ַמ ׁ ְשכּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל ֵגר ,ו ֵּמת ַה ֵגר!

טז ,ב

ָה ָתם ּ ַ -גבְ ָרא ַ ּבר ַּת ׁ ְשלו ִּמין הוּא,
וְ ׁ ִש ְיעבּ ו ָּדא דְּ גֵ ר הוּא דְּ ָקא ּ ָפ ַקע.
וְ ָהא ִא ָּיכא ּ ֵפ ָאה -
דְּ ַר ֲח ָמנָ א ֲא ַמר "ל ֹא ְתכַ ֶּלה ּ ְפ ַאת" וְ גוֹ ') 199ויקרא יט ,ט; כג ,כב(,
"לֶ ָענִ י וְ לַ ֵ ּגר ַּת ֲעזוֹ ב אוֹ ָתם" וְ גוֹ ') 200ויקרא יט ,י; כג ,כב(;
ו ַּמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת 201לַ ּה ְ ּב ִ'ק ְ ּיימוֹ ' וְ 'לֹא ִק ְ ּיימוֹ ''ּ ִ ,ב ּ ְיטלוֹ ' וְ 'לֹא ִ ּב ּ ְיטלוֹ '.
דְּ ַתנְ יָא:202
" ִמ ְצוַ ת ּ ֵפ ָאה ְ -ל ַה ְפ ִר ׁיש ִמן ַה ָּק ָמה;
לֹא ִה ְפ ִר ׁיש ִמן ַה ָּק ָמה ַ -מ ְפ ִר ׁיש ִמן ָהעוֹ ָמ ִרין;
לֹא ִה ְפ ִר ׁיש ִמן ָהעוֹ ָמ ִרין ַ -מ ְפ ִר ׁיש ִמן ַה ְ ּכ ִריַ ,עד ׁ ֶשלֹא ֵמ ַירח;
שר וְ נוֹ ֵתן לוֹ "!
ֵמ ְירחוֹ ְ -מ ַע ּ ֵ ׂ

רש"י
משכון  -משכחת לה ביטלו ששרפו.
הרי משכונו של גר  -ושרפו בחיי
הגר ומת הגר ואין לו יורשין דליתא
בתשלומין.
התם גברא בר תשלומין הוא -
כששרפו ולא נתחייב מלקות
בביטול זה והאי דלא משלם משום
דשיעבודא דגר קא פקע לאחר זמן.
תעזוב אותם  -וקא סבר תעזוב
לאחר עבירת הלאו משמע לא
תכלה ואם כליתיה תעזוב אותם.
משכחת לה בביטלו  -כגון שטחן
את החטין דתו לית ליה לקיומיה
לעשה שהרי קנאן בשינוי כדתניא
דבעודן חטה היא מחייבו ליתנה
אבל אם טחנן לא.
מירחו  -ונתחייב במעשר מעשר
תחלה את הכרי ואחר כך נותן לו
הפאה שלא להפסיד את העני
שהלקט והשכחה והפאה פטורין מן
המעשר וזה הביאן לידי חיוב.
אבל לדבר מצוה  -כגון הכא דכל
ימיו בעמוד והחזיר קאי יש לו
הפרה.
דהוה פשע בינוקי  -מכה אותם
יותר מדאי.
אדריה רב אחא  -שלא ילמד עוד
תינוקות.

ִּכ ְד ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל,
דַּ ֲא ַמרַ :אף ַמ ְפ ִר ׁיש ִמן ָה ִע ּ ָיסה.
וּלְ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ַנ ִמי ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לַ ּה  -דְּ ָאכַ ל ִע ּ ָיסה!
ֶא ָּלא,
'זֹאת וְ עוֹ ד ַא ֶח ֶרת' ַ -א ָהא;
ֲאבָ ל אוֹ ֵנס  -לָ א.
דְּ ֵהיכָ א ָא ְמ ִרינַן'ַ :על דַּ ַעת ַר ִ ּבים ֵ -אין לוֹ ֲהפָ ָרה'?
לִ ְדבַ ר ָה ְר ׁשוּת;
ֲאבָ ל לִ ְדבַ ר ִמצְ וָ ה  -יֵ ׁש לוֹ ֲה ָפ ָרה.
ִּכי ָהא,
דְּ ַההוּא ַמ ְק ֵרי דַּ ְרדְּ ֵקי ,דַּ ֲהוָ ה ּ ָפ ׁ ַשע ִ ּבינו ֵּקי.
ַאדְּ ֵר ּיה ַרב ַא ָחא,
ּ
וְ ַא ְהדְּ ֵר ּיה ָרבִ ינָ א ,דְּ לָ א ִא ׁ ְש ְּתכַ ח דְּ ַד ֵייק ְּכוָ ֵות ּיה.

 194ל ֹא ַת ֲע ׁשֹק ֶאת ֵר ֲע ָך וְ ל ֹא ִתגְ זֹל ל ֹא ָתלִ ין ּ ְפ ֻע ַּלת ָשׂ כִ יר ִא ְּת ָך ַעד בּ ֶֹקר
עשק ֲא ׁ ֶש ר ָע ׁ ָשק אוֹ ֶאת ַה ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ָה ְפ ַקד ִא ּתוֹ אוֹ ֶאת ָה ֲא ֵב ָדה ֲא ׁ ֶשר ָמ ָצא
 195וְ ָהיָ ה ִּכי יֶ ֱח ָטא וְ ָא ׁ ֵשם וְ ֵה ׁ ִשיב ֶאת ַה ְ ּגזֵ לָ ה ֲא ׁ ֶשר ָ ּגזָ ל אוֹ ֶאת ָה ׁ ֶ
ִּ 196כי ַת ּׁ ֶשה ְב ֵר ֲע ָך ַמ ּׁ ַשאת ְמאו ָּמה ל ֹא ָתבֹא ֶאל ֵ ּביתוֹ לַ ֲעבֹט ֲעבֹטוֹ
 197בכתובֶ :את ָה ֲעבוֹ ט.
ָ 198ה ׁ ֵשב ָּת ׁ ִשיב לוֹ ֶאת ָה ֲעבוֹ ט ְּכבוֹ א ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ׁ ָשכַ ב ְ ּב ַשׂ לְ ָמתוֹ ו ֵּב ֲרכֶ ָךּ וּלְ ָך ִּת ְהיֶ ה ְצ ָד ָקה לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך
 199ו ְּב ֻק ְצ ְרכֶ ם ֶאת ְק ִציר ַא ְר ְצכֶ ם ל ֹא ְתכַ ֶּלה ּ ְפ ַאת ָשׂ ְד ָך לִ ְקצֹר וְ לֶ ֶקט ְק ִצ ְיר ָך ל ֹא ְתלַ ֵ ּקט
הוה ֱאל ֵֹהיכֶ ם
ו ְּב ֻק ְצ ְרכֶ ם ֶאת ְק ִציר ַא ְר ְצכֶ ם ל ֹא ְתכַ ֶּלה ּ ְפ ַאת ָשׂ ְד ָך ְ ּב ֻק ְצ ֶר ָך וְ לֶ ֶקט ְק ִצ ְיר ָך ל ֹא ְתלַ ֵ ּקט לֶ ָענִ י וְ לַ ֵ ּגר ַּת ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י יְ ָ ֹ
 200וְ כַ ְר ְמ ָך ל ֹא ְתעוֹ לֵ ל ו ֶּפ ֶרט ַּכ ְר ְמ ָך ל ֹא ְתלַ ֵ ּקט לֶ ָענִ י וְ לַ ֵ ּגר ַּת ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם
 201כך בב"ח .בדפוס :דְּ ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת.
 202כך במסורת הש"ס .בדפוס :דִּ ְתנַ ן.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .5טז ,ב
שים" וְ כוּ':
]"וְ ֵאלּ ּו ֵהן ַהלּ וֹ ִקין [... :וְ ָהאוֹ כֵ ל נְ ֵבילוֹ ת ו ְּט ֵריפוֹ תְ ׁ ,ש ָק ִצים ו ְּר ָמ ִ ׂ
ֲא ַמר ַרב יְה ּו ָדה:
ִיתא דְּ בֵ י ְּכ ָרבָ א -
ַהאי ַמאן דְּ ָאכַ ל ִ ּבינ ָ
ַמלְ ִקינַן לֵ ּיה,
203
ּ
ִמ ׁ ּשוּם " ׁ ֶש ֶרץ ַה ׁשוֹ ֵרץ ַעל ָה ָא ֶרץ" )ויקרא יא ,מא-מב(.
ִיתא דְּ בֵ י ְּכ ָרבָ א,
ַההוּא דְּ ָאכַ ל ִ ּבינ ָ
וְ ַנ ְ ּג ֵד ּיה ַרב יְהו ָּדה.
ֲא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָאכַ ל ּפוֹ ִט ָיתא  -לוֹ ֶקה ַא ְר ָ ּב ָעה;
ָנְמלָ ה  -לוֹ ֶקה ָח ֵמ ׁש,
ִמ ׁ ּשוּם " ׁ ֶש ֶרץ ַה ּׁשוֹ ֵרץ ַעל ָה ָא ֶרץ";
צִ ְר ָעה  -לוֹ ֶקה ׁ ֵש ׁש,
204
ִמ ׁ ּשוּם " ׁ ֶש ֶרץ ָהעוֹ ף" )דברים יד ,יט(.
ֲא ַמר ַרב ַא ָחאי:
ַה ַּמ ׁ ְש ֶהה ֶאת נ ְָקבָ יו -
עוֹ בֵ ר ִמ ׁ ּשוּם "ל ֹא ְת ׁ ַש ְּקצ ּו") 205ויקרא כ ,כה(.
ֲא ַמר ַרב ִ ּביבִ י ַ ּבר ַא ַ ּביֵי:
ַהאי ַמאן דְּ ׁ ָש ֵתי ְ ּב ַק ְרנָא דְּ או ָּמ ָנא -
ָקא ָעבַ ר ִמ ׁ ּשוּם "ל ֹא ְת ׁ ַש ְּקצ ּו" )ויקרא כ ,כה(.
ֲא ַמר ָרבָ א ַ ּבר ַרב הוּנָ א:
ִר ּ ֵיסק ִּת ׁ ְש ָעה נ ְָמלִ ים ,וְ ֵהבִ יא ֶא ָחד ַחי וְ ִה ׁ ְשלִ ָימן לִ כְ זַ ִית -
לוֹ ֶקה ׁ ֵש ׁש:
ָח ֵמ ׁש ִ -מ ׁ ּשוּם ִ ּב ְריָ ה,
וְ ֶא ָחד ִ -מ ׁ ּשוּם ְּכזַ יִ ת נְ בֵ ילָ ה.

רש"י
ביניתא דבי כרבא  -תולעת
הנמצאת בכרוב שקורין צייל"א.
אכל פוטיתא  -בלע שרץ המים.
לוקה ארבעה  -שני לאוין כתובין
בשרץ המים אחד בתורת כהנים
במ ְשׁנָה תורה )יד( ושני
)יא( ואחד ִ
לאוין כתובין בשרץ סתם )ולא(
+מסורת הש"ס] :אל[ +תשקצו את
נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא
תטמאו בהם ומשמע בין שרץ
המים בין שרץ הארץ הרי ד'.
נמלה  -בלע נמלה חיה הואיל
ובריה שלימה היא אכילתה בכל
שהוא ולוקה חמש שני לאוין
הכתובין בשרץ סתם כמו שפירשתי
ושלשה לאוין הכתובין בשרץ הארץ
בתורת כהנים.
צרעה לוקה שש  -חמש משום שרץ
הארץ ואחד משום שרץ העוף
במ ְשׁנָה תורה )יד( וכל שרץ
דכתיב ִ
העוף טמא הוא לכם לא יאכלו אבל
לא תשקצו את נפשותיכם בבהמה
ובעוף וגו' הכתוב בפרשת קדושים
תהיו אינו מן המנין דלאו בשרץ
כתיב ואע"ג דכתיב ביה אשר
תרמש האדמה לשון בריות גדולות
הוא ושרץ לשון קטנה ונמוכה
שנכרת בהלוכה בקושי ונראית
כרוחשת.
בקרנא דאומנא  -מקיזי דם בקרן
במציצה.
ריסק  -מיעך וכיתת וביטלן מתורת
בריה.
משום כזית נבלה  -שכשבולעו הוא
מת ומצטרף לכזית נבלה.
אפילו שנים  -מרוסקין והוא אם
גדולים הן להיות כזית בין שלשתם
כדמפרש ואזיל ולא פליגי.

ָרבָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲאפִ ילּ ּו ׁ ְש ַניִם וְ הוּא.
ַרב יוֹ ֵסף ֲא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֶא ָחד וְ הוּא.
וְ לָ א ּ ְפלִ יגֵ י:
ָהא ּ ְ -ב ַרבְ ְרבֵ י,
וְ ָהא ּ ְ -בזו ְּט ֵרי.

 203מא וְ כָ ל ַה ּׁ ֶש ֶרץ ַה ּׁש ֵֹרץ ַעל ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ֶקץ הוּא ל ֹא יֵ ָאכֵ ל .מב כּ ֹל הוֹ לֵ ְך ַעל ָ ּגחוֹ ן וְ כֹל הוֹ לֵ ְך ַעל ַא ְר ַ ּבע ַעד ָּכל ַמ ְר ֵ ּבה ַרגְ לַ יִ ם לְ כָ ל ַה ּׁ ֶש ֶרץ ַה ּׁש ֵֹרץ ַעל ָה ָא ֶרץ
ל ֹא תֹאכְ לוּם ִּכי ׁ ֶש ֶקץ ֵהם
 204וְ כֹל ׁ ֶש ֶרץ ָהעוֹ ף ָט ֵמא הוּא לָ כֶ ם ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ּו
 205וְ ִה ְבדַּ לְ ֶּתם ֵ ּבין ַה ְ ּב ֵה ָמה ַה ּ ְטה ָֹרה לַ ּ ְט ֵמ ָאה ו ֵּבין ָהעוֹ ף ַה ּ ָט ֵמא לַ ּ ָטהֹר וְ ל ֹא ְת ׁ ַש ְּקצ ּו ֶאת נַ ְפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה ו ָּבעוֹ ף ו ְּבכֹל ֲא ׁ ֶשר ִּת ְרמֹשׂ ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר
ִה ְבדַּ לְ ִּתי לָ כֶ ם לְ ַט ֵּמא
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 .6טז ,ב
אשוֹ ן" כּ וּ':
שר ִר ׁ
]"וְ ֵאלּ ּו ֵהן ַהלּ וֹ ִקיןָ " [... :אכַ ל ֶט ֶבל ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
ֲא ַמר ַרב:
ָאכַ ל ֶטבֶ ל ׁ ֶשל ַמ ֲעשֵׂ ר ָע ִני -
לוֹ ֶקה.
ְּכ ַמאן?
ִּכי ַהאי ַּת ָ ּנא:
דְּ ַתנְ ָיא:
" ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
יָ כוֹ ל לֹא יְ ֵהא ַח ָ ּייבֶ ,א ָ ּלא ַעל ַה ֶּט ֶבל ׁ ֶשלֹא הו ַּרם ִמ ֶּמ ּנ ּו ָ ּכל ִע ָּ
יקר?
אשוֹ ן;
שר ִר ׁ
הו ַּרם ִמ ֶּמ ּנ ּו ְּתרו ָּמה ְ ּגדוֹ ָלה ,וְ לֹא הו ַּרם ִמ ֶּמנּ ּו ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י;
אשוֹ ן ,וְ לֹא ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ִר ׁ
ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ָענִ י -
וַ ֲא ִפילּ ּו ַמ ֲע ֵ ׂ
ִמ ַ ּניִ ן?
206
ָ
ּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא תוּכַ ל לֶ ֱאכוֹ ל ִב ׁ ְש ָע ֶריך" וְ גוֹ ' )דברים יב ,יז(,
שבֵ ע ּו") 207דברים כו ,יב(;
ו ְּל ַה ָ ּלן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ָאכְ ל ּו ִב ׁ ְש ָע ֶר ָיך וְ ָ ׂ
שר ָענִ י,
שר ָענִ יַ ,אף ָ ּכאן ַ -מ ֲע ַ ׂ
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ַ -מ ֲע ַ ׂ
וַ ֲא ַמר ַר ֲח ָמנָ א" :ל ֹא תוּכַ ל")דברים יב ,יז(".

יז ,א

ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ְּכ ַת ָ ּנ ֵאי:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַ"ר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֵאין ָצ ִר ְ
שר ָענִ י ׁ ֶשל דְּ ַמאי;
יך ִל ְקרוֹ ת ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ַעל ַמ ֲע ֵ ׂ
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
קוֹ ֵרא ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ,וְ ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְפ ִר ׁיש".
ַמאי לָ אוּ ְ ,ב ָהא ָקא ִמ ּ ַיפלְ גֵ י:
דְּ ָמר ָסבַ ר :וַ דַּ אי  -טוֹ בְ לוֹ ;
ו ָּמר ָסבַ ר :וַ דַּ אי ֵ -אינוֹ טוֹ בְ לוֹ ?
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ִאי ָהכִ י,
ַאדְּ ִמ ּ ַיפלְ גֵ י ִ ּב ְס ֵפיקוֹ  ,לִ ְיפלְ ג ּו ְ ּבוַ דַּ אי!

רש"י
טבל של מעשר עני  -שהופרשו כל
מעשרותיו חוץ מזה לוקה ואע"ג
דמעשר עני אין בו קדושה שהרי
לזרים נאכל ובכל מקום אפ"ה
טביל.
מה להלן מעשר עני  -דכתיב לגר
ליתום ולאלמנה ובענינא דשנה
השלישית אף בשעריך האמור כאן
יש ללמוד ממנו מעשר עני וה"ק לא
תוכל לאכול טבל בעוד שהמעשר
בתוכו שכתב בו בשעריך.
אין צריך לקרות את השם -
]דאמרינן[ )סוטה דף מח( דיוחנן
כה"ג שלח בכל גבול ישראל וראה
את עמי הארץ חשודין על
המעשרות חוץ מתרומה גדולה
אמר להן לישראל בניי כשם
שהתרומה במיתה כך הטבל
במיתה עמד ותיקן הלוקח מעם
הארץ יפריש כל המעשרות ומעכבן
לעצמו ואוכל מעשר ראשון שהרי
מותר לזרים ומעשר שני אוכלו
בירושלים ואם שנת מעשר עני היא
נחלקו ר' אליעזר וחכמים וקאמר
ר' אליעזר דלא מיבעי אפרושי
מספק דלא צריך אלא אפילו
לקרות עליו את השם ולומר מעשר
עני של כרי זה יהא בצפונו או
בדרומו נמי לא צריך.
קורא ואין צריך להפריש  -דכיון
שקרא עליו שם יצא הכרי מתורת
טבל ושאר המעשרות הוא צריך
להפריש על כרחך לפי שצריך
להפריש ממעשר ראשון תרומת
מעשר וליתנה לכהן שהיא במיתה
לזרים ומעשר שני צריך להעלותו
לירושלים ולאכלו.
רבנן סברי ודאי טביל  -לפיכך
ספיקו צריך להוציאו מידי ספק
טבל.
לא נחשדו  -דממונא הוא אין בו
איסור אכילה אלא גזל עניים ואיהו
לגזל עניים לא חייש.
אפרושי מפריש ליה  -לאפקועי
טיבליה נהי דמעשר ראשון לא
מפריש דסבר אי מפרישנא ליה
בעינא לאפרושי תרומת מעשר
מיניה שהוא במיתה ונותנה לכהן
ומעשר שני נמי אי מפרישנא ליה
בעינן אסוקיה ומיכליה בירושלים.

ֶא ָּלא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא :וַ דַּ אי  -טוֹ בְ לוֹ .
וְ ָהכָ אּ ְ ,ב ָהא ָקא ִמ ּ ַיפלְ גֵ י:
ָמר ָסבַ ר:
לֹא נֶ ְח ׁ ְשד ּו ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ַעל ַמ ֲעשֵׂ ר ָע ִני ׁ ֶשל דְּ ַמאי;
ֵּכיוָ ן דְּ ָממוֹ נָ א הוּא ַ -אפְ רו ׁ ֵּשי ַמ ְפ ִר ׁיש.
וְ ַר ָ ּבנָ ן ָסבְ ֵרי:
ֵּכיוָ ן דִּ ְט ִר ָיחא לֵ ּיה ִמ ְּיל ָתא  -לָ א ַמ ְפ ִר ׁיש.

ירש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ָק ְר ָך וְ צֹאנֶ ָך וְ כָ ל נְ ָד ֶר ָיך ֲא ׁ ֶשר ִּתדּ ֹר וְ נִ ְדב ֶֹת ָיך ו ְּתרו ַּמת יָ ֶד ָך
 206ל ֹא תוּכַ ל לֶ ֱאכֹל ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך ַמ ְע ַשׂ ר דְּ גָ נְ ָך וְ ִת ׁ ְ
ישת ׁ ְשנַ ת ַה ּ ַמ ֲע ֵשׂ ר וְ נָ ַת ָּתה לַ ֵּלוִ י לַ ֵ ּגר לַ ָ ּיתוֹ ם וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה וְ ָאכְ ל ּו ִב ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך וְ ָשׂ ֵבע ּו
ִּ 207כי ְתכַ ֶּלה לַ ְע ֵשׂ ר ֶאת ָּכל ַמ ְע ַשׂ ר ְּתבו ָּא ְת ָך ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .7יז ,א
יהא ַח ָ ּייב?
" ַ ּכ ָּמה יֹאכַ ל ִמן ַה ֶּט ֶבל וִ ֵ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרּ ָ :כל ׁ ֶשהוּא;
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםּ ְ :כזַ יִ ת".
יבי ֲא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
ֲא ַמר ַרב ִ ּב ִ ּ
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ּ ְ -ב ִח ּ ָטה;
ֲאבָ ל ְ ּב ֶק ַמח  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹלְּ :כזַ יִ ת.
וְ ַר ִ ּבי ְיִר ְמיָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
ְּכ ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּבזוֹ ָּ ,כ ְך ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּבזוֹ .
ְּתנַן:
" ָא ַמר ָל ֶהם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ִאי ַא ֶּתם מוֹ ִדים ִלי ְ ּבאוֹ ֵכל נְ ָמ ָלה ָ ּכל ׁ ֶשהוּאֶ ׁ ,שהוּא ַח ָ ּייב?!
ית ּה.
ָא ְמר ּו לוֹ ִ :מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ִ ּכ ְב ִר ָ ּי ָ
ית ּה".
ֲא ַמר ָל ֶהןַ :אף ִח ָּטה ַא ַחת ּ ִ -כ ְב ִר ָ ּי ָ
ִח ּ ָטה ִ -איןֶ ,ק ַמח  -לָ א!
לְ ִדבְ ֵר ֶיהם ָק ָא ַמר לְ הוּ:
לְ ִד ִידי ֲ -א ִפילּ ּו ֶק ַמח נ ִַמי;
ֶא ָּלא לְ ִד ְידכ ּו  -אוֹ ד ּו לִ י ִמ ַיהת ,דְּ ִח ּ ָטה ַא ַחת ִּ -כבְ ִר ָ ּי ָית ּה.
וְ ַר ָ ּבנָ ן?
ְ ּב ִר ַ ּיית נ ׁ ְָש ָמה ֲ -ח ׁשוּבָ ה,
ִח ּ ָטה  -לֹא ֲח ׁשוּבָ ה.
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵת ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִי ְר ְמיָ ה:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ׁ ֶשהוּא ְל ַמכּ וֹ ת;
לֹא ָא ְמר ּו ' ְ ּכזַ יִ ת'ֶ ,א ָ ּלא ְל ִענְ יַ ן ָק ְר ָ ּבן".

רש"י
מחלוקת בחטה  -שהיא כברייתה.
כך מחלוקת בזו  -דקסבר ר' שמעון
בכל האיסורין כל שהוא למכות
ולא אמרו כזית אלא לענין קרבן על
שגגת כרת והלכה למשה מסיני
היא.
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 .8יז ,א
ִמ ְׁשנָה
יהם,
ָהאוֹ ֵכל ִ ּבכּ ו ִּרים ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָק ָרא ֲע ֵל ֶ
ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים חוּץ ַל ְּק ָל ִעים,
שר ׁ ֵשנִ י חוּץ ַלחוֹ ָמה.
ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
ַה ׁ ּשוֹ ֵבר ֶאת ָה ֶע ֶצם ַ ּב ּ ֶפ ַסח ַה ָּטהוֹ ר ֲ -ה ֵרי זֶ ה לוֹ ֶקה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ֲא ָבל ַה ּמוֹ ִתיר ַ ּב ָּטהוֹ ר,
וְ ַה ׁ ּשוֹ ֵבר ַ ּב ָּט ֵמא ֵ -אינוֹ לוֹ ֶקה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ַהנּוֹ ֵטל ֵאם ַעל ַה ָ ּבנִ ים -
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
לוֹ ֶקה ,וְ ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּל ַח;
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ְמ ׁ ַש ֵ ּל ַח ,וְ ֵאינוֹ לוֹ ֶקה.
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ּ
ּ
ה
ש
ׂ
ע
ּם
ו
ק
ה
ב
ּ
ש
ׁ
י
ש
ׁ
ה
ש
ׂ
ע
ת
ֹא
ל
ָ ּכל ִמ ְצוַ ת
יה.
ל
ע
ין
יב
י
ח
ין
א
ּ
ּ
ֲ ֵ
ַ ֲ ֶ ֶ ֵ ָ
ֵ ַָ ִ ָ ֶ ָ

ְ ּג ָמ ָרא
ֲא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
זוֹ דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ְס ִת ְימ ָת ָאה;
ֲאבָ ל ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ִ ּבכּ ו ִּרים:
ַה ָ ּנ ָחה ְ -מ ַע ֶּכבֶ ת ָ ּב ֶהן;
ְק ִר ָיאה ֵ -אין ְמ ַע ֶּכבֶ ת ָ ּב ֶהן.
וְ לֵ ָימא :זוֹ דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְס ִת ְימ ָת ָאה?
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ְּ -כ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
ַמאי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
דְּ ַתנְ ָיא:
""ו ְּתרו ַּמת יָ ֶד ָך") 208דברים יב ,יז( ֵ -אלּ ּו ִ ּבכּ ו ִּרים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַמה ָ ּבא זֶ ה ְל ַל ְּמ ֵדנ ּו?
שר ַה ַּקל:
ִאם ְלאוֹ ְכ ָלן חוּץ ַלחוֹ ָמה ַ -קל וָ חוֹ ֶמר ִמ ַּמ ֲע ֵ ׂ
שר ַה ַ ּקל  -אוֹ כְ ָלן חוּץ ַלחוֹ ָמה לוֹ ֶקה,
ו ַּמה ַּמ ֲע ֵ ׂ
ִ ּבכּ ו ִּרים  -לֹא ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכן!
ָהא לֹא ָ ּבא ַה ָ ּכתוּב,
יהןֶ ׁ ,שהוּא לוֹ ֶקה.
ֶא ָ ּלא ְלאוֹ ֵכל ִמ ִ ּבכּ ו ִּרים ַעד ׁ ֶשלֹא ָק ָרא ֲע ֵל ֶ
"וְ נִ ְדבוֹ ֶת ָיך" )דברים יב ,יז(  -זוֹ ּתוֹ ָדה ו ׁ ְּש ָל ִמים.
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַמה ָ ּבא זֶ ה ְל ַל ְּמ ֵדנ ּו?
שר!
ִאם ְלאוֹ ְכ ָלן חוּץ ַלחוֹ ָמה ַ -קל וָ חוֹ ֶמר ִמ ַּמ ֲע ֵ ׂ
ָהא לֹא ָ ּבא ַה ָ ּכתוּב,
ֶא ָ ּלא ְלאוֹ ֵכל ְ ּבתוֹ ָדה ו ִּב ׁ ְש ָל ִמים ִל ְפנֵ י זְ ִר ָיקהֶ ׁ ,שהוּא לוֹ ֶקה.
"ו ְּבכוֹ רוֹ ת" )דברים יב ,יז(  -זֶ ה ַה ְ ּבכוֹ ר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַמה ָ ּבא זֶ ה ְל ַל ְּמ ֵדנ ּו?

רש"י
מתני'.
עד שלא קרא עליהן  -ארמי אובד
וגו' ובגְּ מָ ָרא יליף היכן הוזהר.
קדשי קדשים חוץ לקלעים  -או
שאכל קדשי קדשים בזמן משכן חוץ
לקלעים ובגְּ מָ ָרא מפרש היכן מוזהר.
קדשים קלים  -חוץ לחומה
אזהרתיה מלא תוכל לאכול בשעריך
וגו' וכן מעשר שני ובגְּ מָ ָרא פריך
מעשר שני תנא ליה לעיל מעשר שני
והקדש שלא נפדו והיינו שאכלו חוץ
לחומה בלא פדיון.
המותיר בטהור אינו לוקה  -כדאמר
לעיל בא הכתוב ליתן עשה אחר לא
תעשה כו'.
השובר  -עצם בטמא כדאמרינן
בפסחים )דף פג( ועצם לא תשברו בו
בכשר ולא בפסול.
לוקה ואינו משלח  -קסבר שלח
מעיקרא משמע ואין כאן לאו שניתק
לעשה דאע"ג דכתיב שלח תשלח
אחר לא תקח לאו למימרא דאם
לקחת שלח אלא לא תקח אלא
שלחנה קודם לקיחה.
וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה -
קסברי שלח אחר לקיחה משמע ולאו
שניתק לעשה הוא.
גמ'.
זו דברי ר' עקיבא  -מתניתין דקתני
בכורים קרייה מעכבא בהו ר' עקיבא
היא שהיה רגיל רבי לסתום דבריו
במ ְשׁנָה בסתם בכמה מקומות והכי
ִ
שמיע ליה לר' יוחנן דאית ליה לרבי
עקיבא קרייה מעכב' בכורים.
הנחה  -לפני המזבח מעכבת בהן
דשנה בה קרא )דברים כו( והניחו
לפני וגו' )שם( והנחתו לפני וגו'.
ונימא זו דברי רבי שמעון  -דהוי ליה
לאיתויי סייעתא למילתיה ממתניתין
דלקמן דשמעינן לרבי שמעון בה
דאית ליה כי מתניתין דקרייה
מעכבא בהו.
מאי רבי שמעון  -היכא שמענא ליה
דאמר הכי.
ותרומת ידך  -סיפיה דהאי קרא הוא
לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך
ותירושך ויצהרך ובכורות בקרך
וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבותיך
ותרומת ידך ודריש רבי שמעון לקרא
מסיפיה לרישיה דאי הוה דריש ליה
מרישיה לסיפיה לא מדריש ליה כי
האי גוונא ולקמיה מפרשינא ליה.
תרומת ידך אלו בכורים  -דכתיב
)דברים כו( ולקח הכהן הטנא מידך.
אם לאוכל  -בכורים חוץ לחומה
לאסור כדמשמע קרא לא תוכל
לאכול בשעריך וגו'.
קל וחומר ממעשר הקל  -שהרי כתיב
בתחלת המקרא מעשר דגנך ולקמיה
מפרש מאי חומר דבכורים ממעשר.
עד שלא קרא עליהן  -ארמי אובד
אבי דאם אינו ענין חוץ לחומה תנהו
ענין לאיסור אחר הראוי להם.
לפני זריקה שהוא לוקה  -דאם אינו
ענין חוץ לחומה תנהו ענין לכך שזהו
איסור החמור שאתה יכול לתתו
לענין לאו שאין בו אזהרה מפורשת
במקום אחר אלא עשה בלבד )שם
/דברים /יב( ודם זבחיך ישפך והדר
והבשר תאכל.
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לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

שר!
ִאם ְלאוֹ ְכ ָלן חוּץ ַלחוֹ ָמה ַ -קל וָ חוֹ ֶמר ִמ ַּמ ֲע ֵ ׂ
ִאם ִל ְפנֵ י זְ ִר ָיקה ַ -קל וָ חוֹ ֶמר ִמ ּתוֹ ָדה ו ׁ ְּש ָל ִמים!
ָהא לֹא ָ ּבא ַה ָ ּכתוּב,
ֶא ָ ּלא ְלאוֹ ֵכל ִמן ַה ְ ּבכוֹ רֲ ,א ִפילּ ּו ְל ַא ַחר זְ ִר ָיקהֶ ׁ ,שהוּא לוֹ ֶקה.
" ְ ּב ָק ְר ָך וְ צֹא ֶנ ָך" )דברים יב ,יז(  -זוֹ ַח ָּטאת וְ ָא ׁ ָשם.
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַמה ָ ּבא זֶ ה ְל ַל ְּמ ֵדנ ּו?
שר!
ִאם ְלאוֹ ְכ ָלן חוּץ ַלחוֹ ָמה ַ -קל וָ חוֹ ֶמר ִמ ַּמ ֲע ֵ ׂ
ִאם ִל ְפנֵ י זְ ִר ָיקה ַ -קל וָ חוֹ ֶמר ִמ ּתוֹ ָדה ו ׁ ְּש ָל ִמים!
ִאם ְל ַא ַחר זְ ִר ָיקה ַ -קל וָ חוֹ ֶמר ִמ ְ ּבכוֹ ר!
ָהא לֹא ָ ּבא ַה ָ ּכתוּב,
ֶא ָ ּלא ְלאוֹ ֵכל ֵמ ַח ָּטאת וְ ָא ׁ ָשםֲ ,א ִפילּ ּו ְל ַא ַחר זְ ִר ָיקה ,חוּץ ַל ְּק ָל ִעיםֶ ׁ ,שהוּא לוֹ ֶקה.

יז ,ב

"נְ ָד ֶר ָיך" )דברים יב ,יז(  -זוֹ עוֹ ָלה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַמה ָ ּבא זֶ ה ְל ַל ְּמ ֵדנ ּו?
שר!
ִאם ְלאוֹ ְכ ָלן חוּץ ַלחוֹ ָמה ַ -קל וָ חוֹ ֶמר ִמ ַּמ ֲע ֵ ׂ
ִאם ִל ְפנֵ י זְ ִר ָיקה ַ -קל וָ חוֹ ֶמר ִמ ּתוֹ ָדה ו ׁ ְּש ָל ִמים!
ִאם ְל ַא ַחר זְ ִר ָיקה ַ -קל וָ חוֹ ֶמר ִמ ְ ּבכוֹ ר!
ִאם חוּץ ַל ְ ּק ָל ִעים ַ -קל וָ חוֹ ֶמר ֵמ ַח ָּטאת וְ ָא ׁ ָשם!
ָהא לֹא ָ ּבא ַה ָ ּכתוּב,
ילּ
ֶא ָ ּלא ְלאוֹ ֵכל ִמן ָהעוֹ ָלה ְל ַא ַחר זְ ִר ָיקהֲ ,א ִפ ּו ִ ּב ְפנִ יםֶ ׁ ,שהוּא לוֹ ֶקה".
ֲא ַמר ָרבָ א:
דִּ ילִ ָידא ִא ֵּימ ּיה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵּ -תילִ יד,
וְ ִאי לָ א  -לָ א ֵּתילִ יד.
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִאית לְ ה ּו ּ ִפ ְירכָ א.
ַמאי חו ְּמ ָרא דְּ בִ כּ ו ִּרים ִמ ַּמ ֲע ֵׂשר?
ׁ ֶש ֵּכן ֲאסו ִּרים לְ זָ ִרים.
ַאדְּ ַר ָ ּבה -
ַמ ֲע ֵׂשר ָחמוּרֶ ׁ ,ש ֵּכן ָאסוּר לְ אוֹ נֵן!
ו ַּמאי חו ְּמ ָרא דְּ תוֹ ָדה ו ׁ ְּשלָ ִמים ִמ ַּמ ֲע ֵׂשר?
ׁ ֶש ֵּכן ְטע ּו ִנין ַמ ַּתן דָּ ִמים וְ ֵאימו ִּרין לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח.
ַאדְּ ַר ָ ּבה -
ַמ ֲע ֵׂשר ָחמוּרֶ ׁ ,ש ֵּכן ְטע ּו ִנין ֶּכ ֶסף צו ָּרה!
ו ַּמאי חו ְּמ ָרא דִּ בְ כוֹ ר ִמ ּתוֹ ָדה ו ׁ ְּשלָ ִמים?
ׁ ֶש ֵּכן ְקדו ׁ ּ ָּשתוֹ ֵמ ֶר ֶחם.
ַאדְּ ַר ָ ּבה -
ּתוֹ ָדה ו ׁ ְּשלָ ִמים ֲחמו ִּריםֶ ׁ ,ש ֵּכן ְטע ּונִים ְס ִמיכָ הּ ,ונְסָ כִ ים ,ו ְּתנו ַּפת ָחזֶ ה וְ ׁשוֹ ק!
ו ַּמאי חו ְּמ ָרא דְּ ַח ּ ָטאת וְ ָא ׁ ָשם ִמ ְ ּבכוֹ ר?
ׁ ֶש ֵּכן ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים.
ַאדְּ ַר ָ ּבה -
ְ ּבכוֹ ר ָחמוּרֶ ׁ ,ש ֵּכן ְקדו ׁ ּ ָּשתוֹ ֵמ ֶר ֶחם!
ו ַּמאי חו ְּמ ָרא דְּ עוֹ לָ ה ֵמ ַח ּ ָטאת וְ ָא ׁ ָשם?
ׁ ֶש ֵּכן ָּכלִ יל.
ַאדְּ ַר ָ ּבה -
ַח ּ ָטאת וְ ָא ׁ ָשם ֲח ִמ ֵיריֶ ׁ ,ש ֵּכן ְמכַ ּ ְפ ֵרי!
וְ כו ְּּלה ּו ֲח ִמ ֵירי ֵמעוֹ לָ ה ,דְּ ִאית ְ ּבה ּו ׁ ְש ֵּתי ֲאכִ ילוֹ ת!
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רש"י
קל וחומר מתודה ושלמים -
ולקמיה מפרש מאי חומריה דבכור
מתודה ושלמים.
אפילו לאחר זריקה שהוא לוקה -
אם זר הוא שאין הבכור נאכל אלא
לכהנים וזו היא אזהרתו ובמקום
אחר עשה הוא דאשכחן בה אך
בכור שור וגו' ובשרם יהיה לך וגו'
)במדבר יח(.
אם לאכול לאחר זריקה  -והוא זר
קל וחומר מבכור ולקמיה מפרש
מאי חומרא דחטאת מבכור.
חוץ לקלעים  -ואזהרת עשה מצינו
בה במקום אחר )ויקרא ו( במקום
קדוש תאכל בחצר אהל מועד.
לאוכל עולה  -אפי' לאחר זריקה
ואפי' כהן שהוא לוקה ואזהרת
עשה אשכחן בה בעלמא )ויקרא א(
וערכו בני אהרן וגו' כליל היא ולא
לאכילה.
דילידא אימיה כרבי שמעון תיליד
 כל שאמו יולדת תבקש רחמיםיהי רצון שיהא כרבי שמעון.
ואע"ג דאית ביה פירכא  -למילתיה
כדמשכח פירכא בכולהו ואזיל.
בכורים  -מותרים לאונן לרבי
שמעון ביבמות בפרק הערל )דף
עג.(:
אונן  -יום מיתת מתו.
טעון כסף צורה  -לפדיונו דכתיב
)דברים יד( וצרת הכסף בידך דבר
שיש עליו צורה.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֶא ָּלא ַמאי 'דִּ ילִ ָידא ִא ֵּימ ּיה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן'?
דִּ לְ ַמאי דִּ ְסבִ ָירא לֵ ּיה לְ ִד ֵיד ּיה,
ְמ ָס ֵרס לֵ ּיה לִ ְק ָרא וְ ָד ֵר ׁיש לֵ ּיה.
וְ כִ י ַמזְ ִה ִירין ִמן ַהדִּ ין?!
ָהא ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דַּ ֲא ַמר' :עוֹ נ ׁ ְִשין ִמן ַהדִּ ין',
ֵאין ַמזְ ִה ִירין ִמן ַהדִּ ין!
ִא ּיסו ָּרא ְ ּב ָעלְ ָמא.
וְ ָה ֲא ַמר ָרבָ א:
זָ ר ׁ ֶש ָאכַ ל ִמן ָהעוֹ לָ ה לִ פְ נֵ י זְ ִר ָיקה חוּץ לַ חוֹ ָמה -
לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,לוֹ ֶקה ָח ֵמ ׁש!
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ִא ּיסו ִּרין ֲהווֹ .
וְ ָהא ֲאנַן ְּתנַןֵ " :אלּ ּו ֵהן ַהלּ וֹ ִקין"!

יח ,א

ֶא ָּלאְ ,ק ָרא יְ ֵת ָירא הוּא.
ִמ ְּכ ִדי ְּכ ִתיב:
אתם ׁ ָש ּ ָמה וגו' וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ׁ ָשם לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם" 210וְ גוֹ ' )דברים יב ,ו-ז( -
"209וַ ֲה ֵב ֶ
לִ כְ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמנָ א' :לֹא תוּכַ ל לְ אוֹ כְ לָ ם'!
ִמ ְיהדָּ ר ְמ ָפ ֵר ׁש ְ ּבה ּו ַר ֲח ָמנָא ,לָ ָּמה לִ י?
ֶא ָּלא ,לְ יַחו ֵּדי לְ ה ּו לָ אוֵ י לְ כָ ל ַחד וְ ַחד.

רש"י
בכור אינו טעון לא סמיכה ולא נסכים -
כדתנן במנחות בפ' שתי מדות )דף צב(.
אלא מאי היא דילידא אימיה כו'  -הואיל
ואית פירכא למילתיה מהו שבחו.
דלמאי דסבירא ליה מסרס לקרא ודריש
ליה  -לפי דעתו שהחומרים שהוא מוצא
באותו שהוא מוצא חמורים נראין לו
חומר סרס את המקרא לדורשו בהפך
למצוא איסורין שמצא שאם דרשו כסדרו
לא היה יכול ללמוד ממנו האיסורין הללו
בכל אחד ואחד שאם דרש תחלה ובכורות
זה הבכור וכי מה בא ללמדנו אם לאוכלו
חוץ לחומה ק"ו ממעשר אם לאוכל לפני
זריקה ק"ו מתודה ושלמים אין זה נכון
שעדיין לא מצאו בתודה ושלמים ועל
כרחו היה צריך לומר הא לא בא הכתוב
אלא לאוכל מן הבכור לפני זריקה שהוא
לוקה ומעתה אין לו אזהרה לאוכל ממנו
לאחר זריקה והוא זר וכן בכולן זה אחר
זה.
וכי מזהירין מן הדין  -דקאמר אם
לאוכלו חוץ לחומה קל וחומר ממעשר כו'
ותו אם לפני זריקה קל וחומר מתודה
דלמא כולהו חוץ לחומה אתו ודקאמרת
קל וחומר אין מזהירין מן הדין ואין כאן
אם אינו ענין.
ואפי' למאן דאמר כו'  -דהא רבי יצחק
דאית ליה באחותו בת אביו ובת אמו
עונשין מן הדין וגבי אזהרה איכא קרא
יתירא.
איסורא בעלמא  -האי דקא מייתי בכולהו
אזהרה בק"ו לאיסורי בעלמא קאמר ולא
למלקות.
זר שאכל מן העולה כו'  -דוקא זר קאמר
ואע"ג דכהן לגבי עולה זר הוא הכא זר
דוקא קאמר דאי כהן בצר ליה חד לאו
דהא חמש דקאמר חד משום חוץ לחומה
דאתי בקל וחומר ממעשר וחד משום לפני
זריקה דאתי בקל וחומר מתודה ושלמים
וחד משום זר גמור אפי' לאחר זריקה
דאתי בקל וחומר מבכור וכ"ש לפני
זריקה וחד משום אוכל חוץ לקלעים
דאתי בקל וחומר מחטאת ואשם וחד
משום אוכל עולה ואפילו כהן ובתוך
הקלעים וכל שכן זר חוץ לקלעים וחוץ
לחומה אלמא לוקה חמש.
משום חמשה איסורים  -קאמר ולא
ללקות עליהן.
והאנן תנן אלו הן הלוקין  -וקתני בכורים
ואוכל קדשי קדשים חוץ לקלעים.
קרא יתירא הוא  -האי קרא דלא תוכל
לאכול דקא מני לכולהו בגויה דמכדי
כתיב לעיל מיניה והבאתם שמה וכולהו
בהאי קרא כתיבי ליכתוב בתריה לא
תוכל לאכלם בשעריך אם על חוץ לחומה
בא להזהיר ולאו שבכללות לא הוי כיון
דאכולה קאי הוי לאו אכל חד וחד והיכי
דמי לאו שבכללות כגון לא תאכל כי אם
צלי אש וכגון מכל אשר יעשה מגפן היין
וגו' למיהוי לאו באנפיה נפשיה.
הכי גרסינן מיהדר פרושי בכל חד למה
לי ש"מ לייחודי לאו לכל חד וחד  -כאילו
חזר וכתב בכל אחד לאו דחוץ לחומה
וכיון דאינו ענין לו תנהו ענין לדבר אחר
הלכך בבכורים לאוכל עד שלא קרא
עליהן אתא ואינך כל חד וחד למילתיה
אתא וא"ת בכל הקדשים הכתובים כאן
דייך אם תתן את הלאו ענין לאוכל לפני
זריקה בכולן חוץ מבכורים אין הכי נמי
ומתניתא דקתני לוקין באוכל קדשי
קדשים חוץ לקלעים מובשר בשדה טרפה
לא תאכלו נפקא כדלקמן ולוקה חמש
דקאמר רבא חמשה איסורי קאמר.

את ׁ ָשם וְ ָאכַ לְ ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ַ ּב ּ ָמקוֹ ם".
 209כך במסורת הש"ס ,על פי הכתוב .בדפוס" :וְ ֵה ֵב ָ
אתם ׁ ָש ּ ָמה עֹל ֵֹתיכֶ ם וְ זִ ְב ֵחיכֶ ם וְ ֵאת ַמ ְע ְשׂ ר ֵֹתיכֶ ם וְ ֵאת ְּתרו ַּמת יֶ ְדכֶ ם וְ נִ ְד ֵריכֶ ם וְ נִ ְדב ֵֹתיכֶ ם ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ַק ְרכֶ ם וְ צֹאנְ כֶ ם .ז וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ׁ ָשם לִ ְפנֵ י ה'
 210ו וַ ֲה ֵב ֶ
ֱאל ֵֹהיכֶ ם ו ְּשׂ ַמ ְח ֶּתם ְ ּבכֹל ִמ ׁ ְשלַ ח יֶ ְדכֶ ם ַא ֶּתם ו ָּב ֵּתיכֶ ם ֲא ׁ ֶשר ֵ ּב ַרכְ ָך ה' ֱאל ֶֹה ָיך

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .9יח ,א
ּגוּפָ א:
ֲא ַמר ָרבָ א:
זָ ר ׁ ֶש ָאכַ ל ִמן ָהעוֹ לָ ה לִ פְ נֵ י זְ ִר ָיקה חוּץ לַ חוֹ ָמה -
לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,לוֹ ֶקה ָח ֵמ ׁש.
וְ לִ ילְ ֵקי נ ִַמי ִמ ׁ ּשוּם" :וְ זָ ר ל ֹא יֹאכַ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש ֵהם") 211שמות כט ,לג(!
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ֵ -היכָ א דִּ לְ כ ֲֹה ִנים ֲחזֵ י;
ָהכָ א לְ כ ֲֹהנִים  212נ ִַמי לָ א ֲחזֵ י.
ש ֶדה ְט ֵר ָפה ל ֹא תֹאכֵ ל ּו") 213שמות כב ,ל( -
שר ַ ּב ּ ָ ׂ
וְ לִ ילְ ֵקי נ ִַמי ִמ ׁ ּשוּם" :ו ָּב ָ ׂ
יצתוֹ ֶ -נ ֱא ַסר!
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּיצָ א ָ ּב ָׂשר חוּץ לִ ְמ ִח ָ ּ
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ֵ -היכָ א דְּ בִ ְפ ִנים ֲחזֵ י;
ָהכָ א ּ ִ -בפְ ִנים  214נ ִַמי לָ א ֲחזֵ י.

יח ,ב

וְ לִ ילְ ֵקי נ ִַמי ִּכ ְד ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר!
יעזֶ ר:
דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
215
""ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש הוּא" )שמות כט ,לד( -
ָ ּכל ׁ ֶש ַ ּב ּקֹ ֶד ׁש ּ ָפסוּל -
שה ַעל ֲאכִ ָילתוֹ "!
יתן לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ָ ּבא ַה ָ ּכתוּב ִל ֵּ
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ֵ -היכָ א דְּ קוֹ ֶדם ּ ְפסוּלוֹ ֲחזֵ י;
ָהכָ א  -קוֹ ֶדםְ ּ 216פסוּלוֹ נ ִַמי לָ א ֲחזֵ י.
וְ לִ ילְ ֵקי נ ִַמי ְּכ ִא ָיד ְך דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר!
דְּ ַתנְ ָיא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָ ּכל ׁ ֶשהוּאּ ְ 217ב" ָּכלִ יל ִּת ְהיֶ ה  -ל ֹא ֵת ָאכֵ ל") 218ויקרא ו ,טז(;
שה ַעל ֲא ִכ ָילתוֹ "!
ִלי ֵּתן לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ִאיןָ ,הכִ י נ ִַמי;
וְ ָרבָ א ֵ -מ ַהאי ְק ָרא ָק ָא ַמר.

 211וְ ָאכְ ל ּו א ָֹתם ֲא ׁ ֶשר ֻּכ ּ ַפר ָ ּב ֶהם לְ ַמ ֵּלא ֶאת יָ ָדם לְ ַקדֵּ ׁש א ָֹתם וְ זָ ר ל ֹא יֹאכַ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש ֵהם
 212ע"פ כתב יד .בדפוס :דִּ לְ כ ֲֹהנִ ים.
 213וְ ַאנְ ׁ ֵשי ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיוּן לִ י ו ָּב ָשׂ ר ַ ּב ּ ָשׂ ֶדה ְט ֵר ָפה ל ֹא תֹאכֵ ל ּו לַ ֶּכלֶ ב ַּת ׁ ְשלִ כוּן אֹתוֹ
 214ע"פ בכתב יד ודפוס וינציה :דְּ בִ פְ ִנים.
 215וְ ִאם יִ ָּו ֵתר ִמ ְ ּב ַשׂ ר ַה ּ ִמ ֻּל ִאים ו ִּמן ַה ֶּל ֶחם ַעד ַהבּ ֶֹקר וְ ָשׂ ַר ְפ ָּת ֶאת ַהנּ וֹ ָתר ָ ּב ֵא ׁש ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש הוּא
 216ע"פ כתב יד :קוֹ ֶדם ,בדפוס :דְּ קוֹ ֶדם.
שה ַעל ֲא ִכ ָילתוֹ .
 217כך בב"ח .בדפוסּ ָ :כל ׁ ֶשהוּא ְ ּב" ָּכלִ יל ִּת ְהיֶ ה" ִ -ל ֵּיתן לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
 218וְ כָ ל ִמנְ ַחת כּ ֵֹהן ָּכלִ יל ִּת ְהיֶ ה ל ֹא ֵת ָאכֵ ל

רש"י
ה"ג ולילקי נמי משום וזר לא יאכל
 דכתיב במלואים ומדכתיב כיקדש הם ונתן טעם לדבר לפי שהם
קדשי קדשים להזהיר את הזר על
כל קדשי קדשים.
דחזי לכהן  -כדכתיב רישיה דקרא
ואכלו אותם אשר כופר בהם.
כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו
נאסר  -מבשדה יתירא קא דייק
כשדה שאין בו מחיצות ולמדנו
מכאן קדשי קדשים חוץ לקלעים
ועובר שהוציא את ידו בשעת
שחיטת אמו.
בא הכתוב ליתן לא תעשה על
אכילתו  -דכתיב בנותר לא יאכל כי
קדש הוא נתן טעם לדבר כי קדש
הוא שנפסל וכמו כן כל הקדשים
שנפסלו.
ה"מ היכא דקודם פסולו חזי -
כנותר.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֲא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ֲא ַמר ַרב:
)סימן כוז"א(
כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָאכַ ל ֵמ ַח ּ ָטאת וְ ָא ׁ ָשם לִ פְ נֵ י זְ ִר ָיקה  -לוֹ ֶקה.

 .10יח ,ב

ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ֲא ַמר ְק ָרא" :וְ ָאכְ ל ּו אוֹ ָתם ֲא ׁ ֶשר כּ ו ּ ַּפר ָ ּב ֶהם") 219שמות כט ,לג(;
לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה ִ -אין,
לִ פְ ֵני ַּכ ּ ָפ ָרה  -לָ א.
לָ או ַה ָ ּבא ִמ ְּכלָ ל ֲע ֵׂשה  -לָ או הוּא.
ְמ ִתיב ָרבָ א:
"וְ כָ ל ְ ּב ֵה ָמה ַמ ְפ ֶר ֶסת ּ ַפ ְר ָסה,
וְ ׁשוֹ ַס ַעת ׁ ֶש ַסע ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָרסוֹ ת,
ַמ ֲעלַ ת ֵ ּג ָרה ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה  -אוֹ ָת ּה תֹאכֵ ל ּו" )דברים יד ,ו( -
"אוֹ ָת ּה תֹאכֵ ל ּו" -וְ ֵאין ְ ּב ֵה ָמה ַא ֶח ֶרת ּתֹאכֵ ל ּו.
וְ ִאי ִּכ ְד ָק ָא ְמ ַר ְּת -
" ֶאת זֶ ה ל ֹא תֹאכְ ל ּו" )דברים יד ,ו(  -לָ ָּמה לִ י?!
ֶא ָּלא ִאי ִא ְּית ַמרָ ,הכִ י ִא ְּית ַמר:
ֲא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ֲא ַמר ַרב:
זָ ר ׁ ֶש ָאכַ ל ֵמ ַח ּ ָטאת וְ ָא ׁ ָשם לִ ְפנֵי זְ ִר ָיקה ָ ּ -פטוּר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ֲא ַמר ְק ָרא" :וְ ָאכְ ל ּו אוֹ ָתם ֲא ׁ ֶשר כּ ו ּ ַּפר ָ ּב ֶהם) "...שמות כט ,לג(;
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ַק ִרינָן ֵ ּב ּיה" :וְ ָאכְ ל ּו אוֹ ָתם ֲא ׁ ֶשר כּ ו ּ ַּפר ָ ּב ֶהם" -
ַק ִרינָן ֵ ּב ּיה" :וְ זָ ר ל ֹא יֹאכַ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש ֵהם") 220שמות כט ,לג(;
וְ כָ ל ֵהיכָ א דְּ לָ א ַק ִרינָן ֵ ּב ּיה "וְ ָאכְ ל ּו אוֹ ָתם ֲא ׁ ֶשר כּ ּו ּ ַפר ָ ּב ֶהם"
לָ א ַק ִרינָן ֵ ּב ּיה "וְ זָ ר ל ֹא יֹאכַ ל".

 219וְ ָאכְ ל ּו א ָֹתם ֲא ׁ ֶשר ֻּכ ּ ַפר ָ ּב ֶהם לְ ַמ ֵּלא ֶאת יָ ָדם לְ ַקדֵּ ׁש א ָֹתם וְ זָ ר ל ֹא יֹאכַ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש ֵהם
 220כך במסורת הש"ס ,על פי הכתוב .בדפוס" :וְ זָ ר ל ֹא יֹאכַ ל ק ֶֹד ׁש".

רש"י
אותה תאכלו ] -דכתיב[ כל בהמה
מפרסת פרסה וגו' אותה תאכלו
ולא בהמה טמאה שאין סימנין
הללו בהו אלמא לאו הבא מכלל
עשה עשה.
קרינא ביה וזר לא יאכל  -דהוא
סיפיה דהאי קרא וכל זר לא יאכל
קדש לאו בקדשים משתעי אלא
בתרומה כדכתיב ברישא דענינא
איש איש מזרע אהרן דבר השוה
בזרעו של אהרן.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

109

 .11יח ,ב
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ֲא ַמר ַר ִ ּבי הוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ִ ּבכּ ו ִּרים:
ַה ָ ּנ ָחה ְ -מ ַע ֶּכבֶ ת ָ ּב ֶהן;
ְק ִר ּיָיה ֵ -אין ְמ ַע ֶּכבֶ ת ָ ּב ֶהן.
ו ִּמי ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָהכִ י?
וְ ָהא ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ֲא ַמר ַר ִ ּבי הוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ִהפְ ִר ׁיש ִ ּבכּ ו ִּרים קוֹ ֶדם לֶ ָחג ,וְ ָעבַ ר ֲעלֵ ֶיהן ֶה ָחג ֵ -י ָר ְקבוּ.
ַמאי לָ אוִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ָמצֵ י לְ ִמ ְיק ֵרי ֲעלֵ ֶיהן?
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךְ :ק ִר ָ ּייה ֵאין ְמ ַע ֶּכבֶ ת ָ ּב ֶהן ַ -א ַּמאי ֵי ָר ְקבוּ?
ִּכ ְד ַר ִ ּבי זֵ ָירא;
דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֵז ָירא:
ָּכל ָה ָראוּי לְ בִ ילָ ה ֵ -אין ִ ּבילָ ה ְמ ַע ֶּכבֶ ת בּ וֹ ;
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵאינוֹ ָראוּי לְ בִ ילָ ה ְ -מ ַע ֶּכבֶ ת בּ וֹ .
ַר ִ ּבי ַא ָחא ַ ּבר ַי ֲעקֹב ַמ ְתנֵי לַ ּה ִּכ ְד ַר ִ ּבי ַא ִסי ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן,
וְ ָק ׁ ְש ָיא לֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַאדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ו ִּמי ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ּ
ּ
ּ
ִ ּבכּ ו ִּריםַ :ה ָ ּנ ָחה ְ -מ ַע ֶכבֶ ת ָ ּב ֶהן; ְק ִר ָייה ֵ -אין ְמ ַע ֶכבֶ ת ָ ּב ֶהן?
וְ ָהא ְ ּב ָעא ִמי ֵ ּנ ּיה ַר ִ ּבי ַא ִסי ֵמ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִ ּבכּ ו ִּרים ֵ -מ ֵא ָימ ַתי מו ָּּת ִרין לַ כּ ֲֹהנִים?
וַ ֲא ַמר לֵ ּיה:
ּ
ָה ְראוּיִן לִ ְק ִר ָייה ִ -מ ׁ ּ ֶש ָ ּק ָרא ֲעלֵ ֶיהן;
וְ ׁ ֶש ֵאין ְרא ּויִן לִ ְק ִר ָ ּייה ִ -מ ׁ ּ ֶש ָרא ּו ּ ְפנֵי ַה ַ ּב ִית!
ַק ׁ ְשיָ א ְק ִר ָ ּי ּיה ַא ְּק ִר ּיָיה,
ַק ׁ ְשיָא ַה ָ ּנ ָחה ַא ַה ָ ּנ ָחה!
" ְק ִר ָ ּייה ַא ְּק ִר ָ ּייה" לָ א ַק ׁ ְשיָ א:
ָהא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ָהא ַ -ר ָ ּבנָן.
" ַה ָ ּנ ָחה ַא ַה ָ ּנ ָחה" נ ִַמי לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
וְ ָהא ַ -ר ָ ּב ָנן.

רש"י
בכורים  -לפני החג בני קרייה נינהו
לאחר החג לאו בני קרייה נינהו
דכתיב בתר קרייה ושמחת בכל
הטוב מעצרת ועד החג שהוא זמן
שמחת לקיטת פירות מביא וקורא
מן החג ועד חנוכה מביא ואינו
קורא )בכורים פ"א ִמ ְשׁ ָנה ו(.
הפריש לפני החג  -חלה עליהן
חובת קרייה ועבר עליהן החג
שאינן ראוין עוד לקרייה ירקבו.
כדרבי זירא  -לעולם בראוין
לקרייה לא מעכבא קרייה אבל
באלו שעבר זמנן ואינן ראוין עוד
לקרייה מעכבא קרייה כדרבי זירא.
דאמר כל הראוי לבילה כו' -
במסכת מנחות )דף קג (:תנן הרי
עלי ששים ואחד עשרון מביא
ששים בכלי אחד ואחד בכלי אחר
דעד ששים יכולין ליבלל בכלי אחד
אבל ששים ואחד קים להו לרבנן
דאינן נבללין יפה והוינן בה וכי
אינן נבללין מאי הוי והאנן תנן אם
לא בלל כשר ומשני רבי זירא כל
הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו
כו'.
מתני לה  -להא דרבי אלעזר אמר
רבי אושעיא כדרב אסי אמר רבי
יוחנן דרב אסי אמרה משמיה דרבי
יוחנן.
הראוין לקרייה  -מעצרת ועד החג.
משיראו פני הבית  -משיכנסו
לעזרה והנחה לא מעכבת כלל.
הא רבי יהודה  -לרבי יהודה לא
מעכבא הנחה דדריש והנחתו
יתירא לתנופה ואין מקרא שנוי
בהנחה לעכב ולרבנן דלא דרשי ליה
להכי מיבעי להו לשנות בהנחה
לעכב.
והנחתו זו תנופה  -קרי ביה והנחתו
לשון ולא נחם אלהים וגו' )שמות
יג( שהוא מנחה אותו לארבע רוחות
ומעלה ומוריד.
מאן תנא דפליג עליה  -למימר
הנחה מעכבא.
רבי אליעזר בן יעקב היא  -דנפקא
ליה תנופה מקרא אחרינא.

ַמאי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
"וְ ִה ַּנ ְח ּתוֹ ") 221דברים כו ,י(  -זוֹ ְּתנ ּו ָפה.
ַא ָּתה אוֹ ֵמר :זוֹ ְּתנו ָּפה; אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ַה ָ ּנ ָחה ַמ ָּמ ׁש?
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר" :וְ ִה ִּניחוֹ ") 222דברים כו ,ד( ֲ -ה ֵרי ַה ָ ּנ ָחה ָאמוּר;
ָהא ָמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים "וְ ִה ַּנ ְח ּתוֹ "?  -זוֹ ְּתנו ָּפה".
ו ַּמאן ַּת ָ ּנא דְּ ָפלֵ יג ָעלֶ ָיה דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב ִהיא.
דְּ ַתנְ ָיא:
ָ
""וְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ֶּטנֶ א ִמ ָ ּי ֶדך" )דברים כו ,ד( -
ימד ַעל ַה ִ ּבכּ ּו ִריםֶ ׁ ,ש ְּטעוּנִ ין ְּתנו ָּפה;
ִל ֵּ
אשית ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ָּתה ִּלי ה' וְ ִה ַּנ ְח ּתוֹ לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֹ ֶה ָיך וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוִ ָית לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך
אתי ֶאת ֵר ׁ ִ
 221וְ ַע ָּתה ִה ֵּנה ֵה ֵב ִ
 222וְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ּ ֶטנֶ א ִמ ָ ּי ֶד ָך וְ ִה ִּניחוֹ לִ ְפנֵ י ִמזְ ַ ּבח ה' ֱאל ֶֹה ָיך
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב".
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן ַי ֲעקֹב?
ָא ְת ָיא' :יָד'ָ ' ,יד' ִמ ׁ ּ ְשלָ ִמים:
ָ
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ֶּטנֶ א ִמ ָ ּי ֶדך" )דברים כו ,ד(;
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :223יָ ָדיו ְּתבִ ֶיאי ָנה ֶאת ִא ּׁ ֵשי ה'") 224ויקרא ז ,ל(.
ַמה ָּכאן  -כּ ֵֹהןַ ,אף לְ ַה ָּלן  -כּ ֵֹהן;
ַמה ְּל ַה ָּלן ּ ְ -ב ָעלִ יםַ ,אף ָּכאן ּ ְ -ב ָעלִ ים.
ָהא ֵּכיצַ ד?
ַמ ִ ּנ ַיח כּ ֵֹהן י ָָדיו ַּת ַחת י ְֵדי ְ ּב ָעלִ ים ,ו ֵּמ ִניף.

 223כך במסורת הש"ס .בדפוס  -ללא "התם".
 224יָ ָדיו ְּת ִב ֶיאינָ ה ֵאת ִא ּׁ ֵשי ה' ֶאת ַה ֵחלֶ ב ַעל ֶה ָחזֶ ה יְ ִב ֶיאנּ ּו ֵאת ֶה ָחזֶ ה לְ ָהנִ יף אֹתוֹ ְּתנו ָּפה לִ ְפנֵ י ה'

רש"י
מה להלן בעלים  -דההוא בבעלים
משתעי דכתיב יביא את קרבנו לה'
מזבח שלמיו וסמיך ליה ידיו
תביאינה.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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יט,א

ֲא ַמר ָרבָ א ַ ּבר ַאדָּ א ֲא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ִ ּבכּ ו ִּרים ֵ ^ -מ ֵא ָימ ַתי ַח ָ ּייבִ יןֲ 225עלֵ ֶיהן?
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּי ְרא ּו ּ ְפנֵ י ַה ַ ּב ִית.
ְּכ ַמאן?
ִּכי ַהאי ַּת ָ ּנא:
דְּ ַתנְ ָיא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִ ּבכּ ו ִּריםִ ,מ ְק ָצ ָתן ַ ּבחוּץ ו ִּמ ְק ָצ ָתן ִ ּב ְפנִ ים:
יהם;
ׁ ֶש ַ ּבחוּץ ֲ -ה ֵרי ֵהן ְ ּכחו ִ ּּלין ְלכָ ל דִּ ְב ֵר ֶ
יהם".
ׁ ֶש ִ ּב ְפנִ ים ֲ -ה ֵרי ֵהן ְ ּכ ֶה ְקדֵּ ׁש ְל ָכל דִּ ְב ֵר ֶ

 225כך בב"ח .בדפוסְ :מ ַח ְ ּייבִ ין.

רש"י
מאימתי חייבין עליהן  -מיתה זר
האוכלן.
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 .13יט ,א-ב
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ִ ּבכּ ו ִּרים:
ַה ָ ּנ ָחה ְ -מ ַע ֶּכבֶ ת ָ ּב ֶהן;
ְק ִר ּיָיה ֵ -אין ְמ ַע ֶּכבֶ ת ָ ּב ֶהן.
ְּכ ַמאן?
ִּכי ַהאי ַּת ָ ּנא:
דְּ ַתנְ ָיא:
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר ׁ ְשל ׁ ָֹשה דְּ ָב ִריםִ ,מ ׁ ּשוּם ׁ ְשל ׁ ָֹשה זְ ֵקנִ ים:
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר:
ֹאכ ֶל ּנ ּו?
יָ כוֹ ל יַ ֲע ֶלה ָא ָדם ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ י ְ
וְ ִדין הוּא:
שר ׁ ֵשנִ י ָטעוּן ֲה ָב ַאת ָמקוֹ ם;
ְ ּבכוֹ ר ָטעוּן ֲה ָב ַאת ָמקוֹ ם ,ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
שר ֵ -אינוֹ ֶא ָ ּלא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת.
ַמה ְ ּבכוֹ ר ֵ -אינוֹ ֶא ָ ּלא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ תַ ,אף ַמ ֲע ֵ ׂ
ַמה ִ ּל ְבכוֹ רֶ ׁ ,ש ֵ ּכן ָטעוּן ַמ ַּתן דָּ ִמים וְ ֵאימ ּו ִרין ְלגַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח!
ִ ּבכּ ו ִּרים יוֹ כִ יח ּו.
ַמה ְ ּל ִבכּ ו ִּריםֶ ׁ ,ש ֵ ּכן ְטעוּנִ ים ַה ָ ּנ ָחה!
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָאכַ לְ ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך" 226וְ גוֹ ' )דברים יד ,כג( -
שר ִל ְבכוֹ ר:
ַמ ִ ּק ׁיש ַמ ֲע ֵ ׂ
ַמה ְ ּבכוֹ ר ֵ -אינוֹ ֶא ָ ּלא ִל ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת;
שר ֵ -אינוֹ ֶא ָ ּלא ִל ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת.
ַאף ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ ִאם ִא ָיתא -
לִ יפְ רוֹ ְך'ַ :מה ְּלבִ כּ ו ִּריםֶ ׁ ,ש ֵּכן ְטעוּנִ ין ְק ִר ָ ּייה וְ ַה ּנ ָָחה'!
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
נְ ִהי דְּ ִעיכּ וּבָ א לֵ ָּיכאִ ,מצְ וָ ה ִמי לֵ ָּיכא?!
וְ לֵ ָימא ִ'מצְ וָ ה' וְ לִ יפְ רוֹ ְך!
ֶא ָּלא,
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ֵּכיוָ ן דְּ ִא ָּיכא ִ ּבכּ ו ֵּרי ַה ֵ ּגר,
דְּ בָ ֵעי לְ ֵמ ַימרֲ " :א ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע ה' לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו) "227דברים כו ,ג( ,וְ לֹא ָמצֵ י ֲא ַמר -
לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה.
וְ לֶ ְיהדַּ ר דִּ ינָ א,
וְ ֵת ֵיתי ְ ּב ָ'מה ַה ַ ּצד'!
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא לְ ִמ ְיפ ַר ְך:
ַמה ְּל ַה ַ ּצד ַה ׁ ּ ָשוֶ ה ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ֶ ׁ -ש ֵּכן יֵ ׁש ָ ּב ֶהן צַ ד ִמזְ ֵ ּב ַח.

רש"י
שלשה דברים  -זו אחת מהן וכולן
שנויין בספרי.
יכול יעלה אדם כו'  -קסבר קדושת
הארץ לא בטלה וצריך להפריש
מעשרות וקאמר יכול יעלנו ויאכלנו
בירושלים בלא פדיון.
ת"ל כו'  -לפיכך טעון בית ולקמיה
פריך מאי שנא בכור דפשיטא ליה
ובמעשר מיבעי ליה.
מצוה מי ליכא  -וכיון דמצוה איכא
נפרוך נמי קרייה דמצוה.
לא פסיקא ליה  -ומיהו בישראל
אפילו עיכובא איכא למימר.
וניהדר דינא וניתי במה הצד  -למה
לי היקישא נימא בכור יוכיח וחזר
הדין הצד השוה שבהן שטעונין
הבאת מקום ואינן נוהגין אלא בפני
הבית.
צד מזבח  -זה למתן דמים וזה
להנחה.
ומאי קסבר  -האי תנא דפשיטא
ליה בכור טפי ממעשר.
אי קסבר קדושה ראשונה  -של
בית קדשה לשעתה וקדשה לעתיד
לבא כי היכי דסבירא ליה בקדושת
הארץ וקא מיבעיא ליה מי קרינא
ביה השתא בלא חומה לפני ה'
אלהיך או לא וקא פשיט מעשר
מבכור.
אפי' בכור נמי  -יקרב ויאכל דהא
מאן דאית ליה קדשה לעתיד לבא
סבירא ליה מקריבים אע"פ שאין
בית כדאמרינן במגילה נקראת
/מגילה) /דף י(.
ה"ג ואי קסבר לא קדשה אפילו
בכור נמי תיבעי  -ואי קסבר
קדושת הבית בטלה ומיבעיא ליה
במעשר הואיל ואינו צריך לבית אי
מתאכיל בירושלים לפני ה' קרינא
ביה אי לא אפי' בכור נמי כי האי
גוונא תיבעי ליה כגון בכור שנזרק
דמו וחרב הבית ועדיין בשרו קיים
מהו שיאכלוהו.
אמר רבינא לעולם קסבר לא
קדשה והכא  -דקא פשיט ליה
למעשר מבכור בבכור שאינו צריך
לבית דומיא דמעשר עסקינן והא
דפשיטא ליה דלא מתאכיל משום
דאיתקש בשרו לדמו דכתיב ואת
דמם תזרוק על המזבח וגו' ובשרם
יהיה לך וגו' ויליף מיניה בשעה
שהיא ראויה לזריקת דם אתה
אוכל את הבשר ולא ִמ ְשׁנָהרס
המזבח.

ו ַּמאי ָק ָסבַ ר?
אשוֹ נָ ה ִקדְּ ׁ ָש ּה לִ ׁ ְש ָע ָת ּה ,וְ ִקדְּ ׁ ָש ּה לֶ ָע ִתיד לָ בֹא -
ִאי ָק ָסבַ רְ :קדו ׁ ּ ָּשה ִר ׁ
ֲאפִ ילּ ּו ְ ּבכוֹ ר ִנַמי!
אשוֹ נָ ה ִקדְּ ׁ ָש ּה לִ ׁ ְש ָע ָת ּה ,וְ לֹא ִקדְּ ׁ ָש ּה לֶ ָע ִתיד לָ בֹא -
ִאי ָק ָסבַ רְ :קדו ׁ ּ ָּשה ִר ׁ
ֲאפִ ילּ ּו ְ ּבכוֹ ר ִנַמי ִּת ָ ּב ִעי!
ֲא ַמר ָרבִ ינָ א:
לְ עוֹ לָ ם ָק ָסבַ רִ :קדְּ ׁ ָש ּה לִ ׁ ְש ָע ָת ּה ,וְ לָ א ִקדְּ ׁ ָש ּה לֶ ָע ִתיד לָ בֹא.
 226וְ ָאכַ לְ ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ַ ּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר לְ ׁ ַש ֵּכן ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם ַמ ְע ַשׂ ר דְּ גָ נְ ָך ִּתיר ׁ ְֹש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ָק ְר ָך וְ צֹאנֶ ָך לְ ַמ ַען ִּתלְ ַמד לְ יִ ְר ָאה ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ָּכל
ַה ָ ּי ִמים.
בדפוסים :וְ ָאכַ לְ ָּת ] ׁ ָשם[ לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך
אתי ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע יְ הֹוָ ה לַ ֲאב ֵֹתינ ּו לָ ֶתת לָ נ ּו
את ֶאל ַהכּ ֵֹהן ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ִה ַ ּג ְד ִּתי ַהיּוֹ ם לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך ִּכי ָב ִ
 227ו ָּב ָ
]ה'[  -נוסף בדפוסים ,על פי הכתוב.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

וְ ָהכָ א,
ִ ּבבְ כוֹ ר ׁ ֶש ּנִזְ ַרק דָּ מוֹ קוֹ ֶדם חו ְּר ַ ּבן ַה ַ ּביִ ת,
וְ ָח ַרב ַה ַ ּב ִית ,וַ ֲע ַדיִין ְ ּב ָׂשרוֹ ַק ָ ּיים.
ו ַּמ ְּק ׁ ִשינַן ְ ּב ָׂשרוֹ לְ ָדמוֹ :
ַמה דָּ מוֹ ּ ַ -ב ִּמזְ ֵ ּב ַחַ ,אף ְ ּבשָׂ רוֹ ּ ַ -ב ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ו ַּמ ִּק ׁיש ַמ ֲעשֵׂ ר לִ בְ כוֹ ר.
וְ כִ י דָּ בָ ר ַה ָּל ֵמד ְ ּב ֶה ֵ ּק ׁש ,חוֹ זֵ ר ו ְּמלַ ֵּמד ְ ּב ֶה ֵ ּק ׁש?!
ַמ ֲע ַׂשר דָּ גָ ן  -חו ִּּלין הוּא.
יט ,ב

ָה ִנ ָיחא לְ ַמאן דְּ ֲא ַמרּ ָ ' :ב ַתר לָ ֵמד ָאזְ לִ ינַן';
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ֲא ַמר'ּ ָ :ב ַתר ְמלַ ֵּמד ָאזְ לִ ינַן' ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
דָּ ם וּבָ ָׂשר ֲח ָדא ִמ ְּיל ָתא ִהיא.
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רש"י
וכי דבר הלמד בהיקש  -מן הדם.
חוזר ומלמד  -על המעשר בהיקש
הא קיימא לן בזבחים באיזהו
מקומן )דף מט (:שאין למדין
בקדשים למד מן הלמד.
חולין הוא  -ובחולין למדין למד מן
הלמד.
הניחא למאן דאמר כו'  -פלוגתא
היא באיזהו מקומן.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14יט ,ב
" ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים חוּץ ַל ְ ּק ָל ִעים,
שר ׁ ֵשנִ י חוּץ ַלחוֹ ָמה".
ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
ָּתנִי ָנא ֲח ָדא זִ ְימ ָנא:
שר ׁ ֵשנִ י וְ ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשלֹא נִ ְפדּ ּו" )מכות יג!(.
" ַמ ֲע ֵ ׂ
ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
ֵס ָיפא ּ ְ -ב ַמ ֲע ׁ ֵשר ׁ ֵשנִי ָטהוֹ ר וְ גַ בְ ָרא ָטהוֹ ר,
וְ ָקאָ 228אכֵ יל חוּץ לַ חוֹ ָמה;
ישא ּ ְ -ב ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵש ִני ָט ֵמא,
ֵר ׁ ָ
וְ גַ בְ ָרא ָט ֵמא,
וְ ָקא ָאכֵ יל לֵ ּיה ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם.
ו ְּמנָ א לָ ן דְּ ִמ ַח ֵ ּייב ֲעלֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם טו ְּמ ָאה?
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
"ל ֹא בִ ַע ְר ִּתי ִמ ּ ֶמנּ ּו ְ ּב ָט ֵמא") 229דברים כו ,יד( -
ֵ ּבין ׁ ֶש ֲאנִ י ָט ֵמא וְ הוּא ָטהוֹ רּ ֵ ,בין ׁ ֶש ֲאנִ י ָטהוֹ ר וְ הוּא ָט ֵמא.
וְ ֵה ָיכן מוּזְ ָהר ַעל ֲא ִכ ָילה ֵ -אינִ י יוֹ ֵד ַע".
טו ְּמ ַאת ַה ּגוּף ּ ְ -ב ֶה ְד ָיא ְּכ ִתיב:
"נֶ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ִּת ַ ּגע בּ וֹ וְ ָט ְמ ָאה ַעד ָה ָע ֶרב,
שרוֹ ַ ּב ָּמיִ ם" )ויקרא כב ,ו(!
וְ ל ֹא יֹאכַ ל ִמן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ִּכי ִאם ָר ַחץ ְ ּב ָ ׂ
א ּלא טוּמאת ע מוֹ מ ּניִן?230
ְ ַ ַ צְ ִ ַ
ֶ ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :231ל ֹא תוּכַ ל לֶ ֱאכוֹ ל ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך") 232דברים יב ,יז(.
ו ְּל ַה ָ ּלן הוּא אוֹ ֵמרּ ִ " :ב ׁ ְש ָע ֶר ָיך ּתֹאכֲ לֶ נּ ּוַ ,ה ּ ָט ֵמא וְ ַה ָּטהוֹ ר") 233דברים טו ,כב(,
וְ ַתנְ ָיא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל:
" ֲא ִפילּ ּו ָט ֵמא וְ ָטהוֹ ר אוֹ כְ ִלין ִ ּב ְק ָע ָרה ַא ַחת ,וְ ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין".
וְ ָק ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא:
ֵה ַיא ְך ָט ֵמא דְּ ׁ ָש ֵרי לָ ְך ַ ּג ֵ ּבי ָטהוֹ ר ָה ָתם ָ -הכָ א לֹא ֵּתיכוֹ ל.
שר ׁ ֵשנִ י חוּץ ַלחוֹ ָמה".
]"ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
ּ ְ ...ב ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵש ִני ָט ֵמא,
וְ גַ בְ ָרא ָט ֵמא,
וְ ָקא ָאכֵ יל לֵ ּיה ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם[.
ו ְּמנָ א לָ ן דְּ בַ ר ּ ְפ ִד ָ ּייה הוּא?
דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר:
ּ
ילּ
שר ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ִ ּנ ְט ָמאֶ ׁ ,שפוֹ ִדין אוֹ תוֹ ֲא ִפ ּו ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם?
" ִמ ַ ּניִ ן ְל ַמ ֲע ֵ ׂ
ש ֵאתוֹ ") 234דברים יד ,כד(;
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִּ " :כי ל ֹא תוּכַ ל ְ ׂ
וְ ֵאין "שְׂ ֵאת" ֶא ָּלא ֲאכִ ילָ ה,
שאוֹ ת ֵמ ֵאת ּ ָפנָ יו") 235בראשית מג ,לד(.
שא ַמ ּ ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ִ ּי ּ ָ ׂ

רש"י
רישא במעשר שני טמא  -וקאכיל
ליה בירושלים בלא פדייה.
ה"ג  -והיכן מוזהר על אכילה שלא
יאכלנו בטומאה איני יודע ת"ל לא
תוכל וגו' כך היא שנויה בסיפרי
וכשקבעוה כאן לא הספיקו לגומרה
עד דאקשי גְּ מָ ָרא טומאת הגוף
בהדיא כתיב ביה ולא יאכל מן
הקדשים כי אם רחץ וגו' ומוקמינן
לה ביבמות במעשר מדכתיב כי אם
רחץ הא רחץ טהור דטבל ועלה
אוכל במעשר.
)רבינו גופו טהור ויצאה נשמתו
בטהרה  -לא פירש יותר מכאן
ואילך לשון תלמידו רבי יהודה
ברבי נתן(.
כך הוא לשון הברייתא ) -כלומר(
איני יודע להיכן מוזהר לכך תלמוד
לומר לא תוכל וגו' והש"ס לא
שביק ליה לאסוקי מילתיה אלא
קדים ופריך ומתמה אמאי קאמר
איני יודע הא טומאת הגוף בהדיא
כתיבא נפש אשר תגע בו כו' לא
יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו
במים ואמרינן ביבמות דהאי קרא
במעשר שני קאמר דטבל ועלה
אוכל כו'.
ולהלן הוא אומר  -בבכור בעל מום
)שנפדה( בשעריך תאכלנו ולעיל
מיניה כתיב כי יהיה בו מום.
אפילו טמא וטהור  -דאע"ג דאסור
בגיזה ועבודה כדאמרינן )בכורות
דף טו( בכל אות נפשך תזבח ואכלת
בשר תזבח ולא גיזה ואכלת ולא
לכלביך בשר ולא חלב אפי' הכי
טמא וטהור אוכלין אותו בקערה
אחת דנאכלים בטומאת הגוף
ובטומאת עצמן דכיון דטמא אוכל
בהן היינו בטומאת הגוף אוכל
הטהור וכשהטהור אוכל עמו לאחר
שנגע בו היינו טהור אוכל טומאת
עצמו שאכל את הטמא.
האי טמא דשראי לך התם  -בבכור
בעל מום דכתיב ביה בשעריך הכא
גבי מעשר לא תוכל והיינו לא תוכל
לאכול בשעריך כלומר אי אתה
רשאי לאכול מעשר שני בתורת
בכור שכתוב בו בשעריך דבעל מום
דבכור נאכל בטומאת עצמו
ובטומאת הגוף וזה אסור.
ומנלן דבר פדייה הוא  -מעשר שני
שנטמא דמדקאמר במתני' שלא
נפדה מכלל דאי בעי פריק ואפילו
בירושלים דאע"ג דמעשר שני טהור
אינו נפדה בירושלים דכתיב כי
ירחק ממך ונתת בכסף בריחוק
מקום אתה פודה ולא בקירוב
מקום )קדושין דף נו(.
ואין שאת אלא אכילה  -והכי
קאמר קרא כי ירחק ממך שיהא
מעשר טהור חוץ לירושלים או
אפילו הוא בירושלים אלא שאי
אתה יכול לאוכלו שנטמא ונתת
בכסף.

 228כך בב"ח .בדפוס :דְּ ָקא.
 229ל ֹא ָאכַ לְ ִּתי ְבאֹנִ י ִמ ֶּמנּ ּו וְ ל ֹא ִב ַע ְר ִּתי ִמ ֶּמנּ ּו ְ ּב ָט ֵמא וְ ל ֹא נָ ַת ִּתי ִמ ּ ֶמנּ ּו לְ ֵמת ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְ ּבקוֹ ל ה' ֱאל ָֹהי ָע ִשׂ ִיתי ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר ִצ ִּו ָיתנִ י
 230עיין ברש"י ד"ה ה"ג ,שזה מן הגְּ ָמ ָרא ולא מן הברייתא.
 231מוגה על פי המקבילה ביבמות עג :וע"פ הראשונים רשי ועוד .בדפוס :דִּ ְכ ִתיב
ירש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ו ְּבכֹרֹת ְ ּב ָק ְר ָך וְ צֹאנֶ ָך וְ כָ ל נְ ָד ֶר ָיך ֲא ׁ ֶשר ִּתדּ ֹר וְ נִ ְדב ֶֹת ָיך ו ְּתרו ַּמת יָ ֶדךָ
 232ל ֹא תוּכַ ל לֶ ֱאכֹל ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך ַמ ְע ַשׂ ר דְּ גָ נְ ָך וְ ִת ׁ ְ
ּ ִ 233ב ׁ ְש ָע ֶר ָיך ּתֹאכְ לֶ נּ ּו ַה ּ ָט ֵמא וְ ַה ּ ָטהוֹ ר יַ ְחדָּ ו ַּכ ְ ּצ ִבי וְ כָ ַא ָ ּיל
 234וְ כִ י יִ ְר ֶ ּבה ִמ ּ ְמ ָך ַהדֶּ ֶר ְך ִּכי ל ֹא תוּכַ ל ְשׂ ֵאתוֹ ִּכי יִ ְר ַחק ִמ ּ ְמ ָך ַה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך לָ שׂ וּם ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם ִּכי יְ ָב ֶרכְ ָך ה' ֱאל ֶֹהיךָ
 235וַ ִ ּי ּ ָשׂ א ַמ ְשׂ אֹת ֵמ ֵאת ּ ָפנָ יו ֲאלֵ ֶהם וַ ֵּת ֶרב ַמ ְשׂ ַאת ִ ּבנְ יָ ִמן ִמ ּ ַמ ְשׂ אֹת ֻּכ ָּלם ָח ֵמ ׁש יָ דוֹ ת וַ ִ ּי ׁ ְש ּת ּו וַ ִ ּי ׁ ְש ְּכר ּו ִע ּמוֹ

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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ָא ַמרַ 236רב ִ ּב ִ ּ
יביָ ,א ַמר ַרב ַא ִסי:
ִמ ַ ּניִן לְ ַמ ֲעשֵׂ ר ׁ ֵש ִני ָטהוֹ רֶ ׁ ,ש ּפוֹ ִדין אוֹ תוֹ ֲא ִפילּ ּו ִ ּבפְ סִ ָיעה ַא ַחת חוּץ לַ חוֹ ָמה?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ " :כי ל ֹא תוּכַ ל ְ ׂ
ש ֵאתוֹ ") 237דברים יד ,כד(.
ַהאי ִ -מ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר!238
ִאם ֵּכן ,לֵ ָימא ְק ָרא' :לֹא תוּכַ ל לְ אוֹ כְ לוֹ '; ַמאי " ְשׂ ֵאתוֹ "?
וְ ֵא ָימא ,כּ וּלּ וֹ לְ ָהכִ י הוּא דַּ ֲא ָתא!
ִאם ֵּכן ,לֵ ָימא ְק ָרא' :לֹא תוּכַ ל לִ ּ ְיטלוֹ '; ַמאי " ְשׂ ֵאתוֹ "?
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה ַּת ְר ֵּתי.
יָ ֵתיב ַרב ֲחנִ ינָ א וְ ַרב הוֹ ׁ ַש ְעיָא וְ ָקא ִמ ַ ּב ְעיָ א לְ הוּ:
ַא ּ ִפ ְית ָחא דִּ ירו ׁ ָּשלַ יִם ַ -מהוּ?
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא :הוּא ַ ּבחוּץ ו ַּמ ּ ָשׂ אוֹ ִ ּבפְ נִים ְ -קלָ טוּה ּו ְמ ִחי ּצוֹ ת.
שאוֹ ַ ּבחוּץ ַ -מהוּ?
הוּא ִ ּב ְפ ִנים ו ַּמ ּ ָ ׂ
ָּת ָנא לְ ה ּו ַההוּא ָסבָ א ִ ּב ְדבֵ י ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ָ
"" ִּכי יִ ְר ַחק ִמ ּ ְמ ָך ַה ָּמקוֹ ם" )דברים יד ,כד( ִ -מ ִּמיל ּו ֲאך".

רש"י
אפילו בפסיעה אחת  -אע"ג דכתיב
ירחק דמשמע טובא ת"ל כי לא
תוכל שאתו לנושאו ולהביאו לפנים
מן החומה דהכתוב לא תלה הד בר
בריחוק אלא בנטילה דכל זמן
דאיכא למיעבד אכתי נטילה
והבאה לפנים אפילו פסיעה אחת
פודה אותו.
לכדרבי אלעזר  -למעשר שני
שנטמא.
מאי שאתו  -שמע מינה לכדרב
אסי.
יתיב רב חנינא ורב הושעיא
אפיתחא דירושלים  -וקא מיבעי
להו.
ממלואך  -מכל מילוי שלך ומשא
של אדם חשיב מלואו דלא תימא
ממך מקצתך דכל זמן שרחק
מקצתך יהא נפדה אלא כי ירחק
ממלואך פדה אבל כשאתה בפנים
או משאך בפנים לא רחק המקום
ממלואך ושוב לא תפדה אלא
ואכלת שם.
בעי רב פפא  -הוא מבפנים ונקיט
משאו בקניא ארוך מבחוץ.
מהו  -כיון דלאו ממש על כתיפו
הוא אין זה מלואו והרי הוא
כמוטל לארץ ונפדה או דלמא כיון
דנקיט ליה משאו קרינא ביה תיקו
כן נראה בעיני רבי ועיקר.

ָ ּב ֵעי ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
נָ ֵקיט לֵ ּיה ְ ּב ַקנְ ָיא ַ -מאי?
ֵּתיקוּ.

 236כך פענחו את ראשי התיבות ,ויש שפיענחו רבי ביבי ורבי אסי מארץ ישראל.
 237וְ כִ י יִ ְר ֶ ּבה ִמ ּ ְמ ָך ַהדֶּ ֶר ְך ִּכי ל ֹא תוּכַ ל ְשׂ ֵאתוֹ ִּכי יִ ְר ַחק ִמ ּ ְמ ָך ַה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך לָ שׂ וּם ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם ִּכי יְ ָב ֶרכְ ָך ה' ֱאל ֶֹהיךָ
 238כך במסורת הש"ס .בדפוסֱ :אלִ ֶיעזֶ ר.
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16יט ,ב – כ ,א
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵשנִיֵ ,מ ֵא ָימ ַתי ַח ָ ּייבִ ין ָעלָ יו?
ִמ ׁ ּ ֶש ָר ָאה ּ ְפנֵ י ַהחוֹ ָמה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דַּ ֲא ַמר ְק ָרא" :לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ּתֹאכְ לֶ
וּכְ ִתיב "ל ֹא תוּכַ ל לֶ ֱאכוֹ ל ִ ְ ָ ֶ
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ַק ִרינָן ֵ ּב ּיה" :לִ ְפנֵי ה' ֱאל ֶֹה ָיך ּתֹאכְ לֶ ּנ ּו",
ַק ִרינָן ֵ ּב ּיה" :ל ֹא תוּכַ ל לֶ ֱאכוֹ ל ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך";
ָ
וְ כָ ל ֵהיכָ א דְּ לָ א ַק ִרינָן ֵ ּב ּיה" :לִ ְפנֵי ה' ֱאל ֶֹהיך ּתֹאכְ לֶ נּ ּו",
לָ א ַק ִרינָן ֵ ּב ּיה" :ל ֹא תוּכַ ל לֶ ֱאכוֹ ל ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך".

נּ ּו") 239דברים יב ,יח(240

ּב ׁשער ָיך") 241דברים יב( -

ֵמ ִיתיבֵ י:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָע ְל ָתה ְ ּביָ דוֹ ְּת ֵאנָ ה ׁ ֶשל ֶט ֶבל,
ָא ַמר:
' ְּת ֵאנָ ה זוֹ :
ְּתרו ָּמ ָת ּה ּ ְ -בע ּו ְק ָצ ּה,
אשוֹ ן ּ ִ -ב ְצפוֹ נָ ּה,
שר ִר ׁ
ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ִ -ל ְדרוֹ ָמ ּה',
ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ,וְ הוּא ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם,
וְ ִהיא ׁ ְשנַ ת ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ָענִ י ,וְ הוּא ַ ּב ְ ּגבו ִּלין -
אוֹ ַמ ֲע ַ ׂ
כ ,א ֲא ָכ ָל ּה ^ -לוֹ ֶקה ַא ַחת.
וְ זָ ר ׁ ֶש ֲא ָכ ָל ּה  -לוֹ ֶקה ׁ ְש ַּתיִ ם;
ׁ ֶש ִאילּ ּו ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה ֲא ָכ ָל ּה ֵ -אינוֹ לוֹ ֶקה ֶא ָ ּלא ַא ַחת".
ַט ְע ָמא  -דְּ ִא ֵית ּיה ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם;
ָהא ַ ּב ְ ּגבוּלִ ין  -לוֹ ֶקה ׁ ָשל ֹׁש,
וְ ַאףַ 242על ַ ּגב דְּ לָ או רוֹ ֶאה ּ ְפנֵ י חוֹ ָמה!
א ּפק ּה243 .

דְּ ַע ְיילַ ּה וְ ַ ְ ַ

ִאי ָהכִ יַ ,מאי לְ ֵמ ְימ ָרא?
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְּכגוֹ ן דְּ ַע ְ ּיילַ ּה ְ ּב ִטיבְ לַ
וְ ָק ָסבַ רַ :מ ָּתנוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא הו ְּרמ ּו ְּ -כ ִמי ׁ ֶשהו ְּרמ ּו דָּ ְמיָ ין.
ּה244.

וְ ָסבַ ר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיַ :מ ָּתנוֹ ת ׁ ֶשלֹא הו ְּרמ ּו ְּ -כ ִמי ׁ ֶשהו ְּרמ ּו דָּ ֵמי?!
וְ ָה ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ו ֵּבית ִה ֵ ּלל
אכ ָּתן ,וְ ָע ְבר ּו ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם -
ַעל ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶשלֹא נִ גְ ְמ ָרה ְמ ַל ְ
שר ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ָ ּל ֶהן ,וְ יֹאכַ ל ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם.
ׁ ֶש ִ ּי ְפדֶּ ה ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ ַעל ַמה ֶ ּנ ְח ְלק ּו:
אכ ָּתן ,וְ ָע ְבר ּו ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם -
ַעל ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנגְ ְמ ָרה ְמ ַל ְ
ׁ ֶש ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:

רש"י
משיראה פני החומה  -וחוץ לחומה
דמתני' היינו דעייליה ואפקיה.
דלא קרינא ביה לפני ה' אלהיך -
דלא הכניסו לפנים.
כהן שעלתה בידו תאנה של טבל
ואמר תאנה זו תרומתה בעוקצה -
בצד זנבה.
מעשר ראשון בצפונה  -בצד צפון
שלה והוא אוחזה כנגד מזרח וכן
מעשר שני בדרומה.
תרומה בעוקציה כו'  -דבעי ראשית
שיהא שיריה ניכרין והלכך בעינן
סיום והאי דתנן )דמאי פ"ז מ"ד( שני
לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן
תרומה במקומן פליג אהא דלא בעי
ראשית שיהא שיריה ניכרין.
והיא שנת מעשר שני  -ואותה שנה
שניה שראוי ליתן בה מעשר שני.
והוא בירושלים  -כשקרא שמות
הללו על אותה תאנה.
מעשר עני בגבולין  -או שהיא שנת
מעשר שלישית ואמר מעשר עני
בדרומה ולא אמר מעשר שני והוא
אפי' בגבולין.
לוקה אחת  -דלא הוציאה מידי טבל
בקריאת שם זה וקאכיל מעשר
ראשון הטבול לתרומת מעשר וקעבר
אלאו דטבל אבל איסור תרומה
דקאכיל ליכא דהא כהן הוא ונהי אי
הוה אמר תרומת מעשר באמצעיתה
הוי מצי אכיל כולה ולא לקי מידי
דהוה תרומת מעשר לכהן והוא כהן
ואמעשר ראשון ואמעשר שני לא לקי
דהא אף לזרים שרי.
הכי גרסינן  -טעמא דמעשר שני
בירושלים ומעשר עני בגבולין הא
מעשר שני בגבולין לוקה שלש.
דעייליה  -לירושלים וקרא עליה שם
והדר אפקיה חוץ דחזא מעשר שני
פני החומה הלכך לוקה שלש.
אי הכי מאי למימרא  -דבשלמא אי
אמרת מעשר שני בגבולין לוקה שלש
אע"ג דלא חזא פני החומה אשמועינן
טובא דחייבין עליו אע"פ שלא ראה
פני חומה ואיצטריך למיתניה משום
דיוקא דידה הא בגבולין אלא אי
אמרת בדעייליה ואפקיה מאי
למימרא לא היא איצטריכא ולאו
דיוקא דידה דהא פשיטא דאפילו
כהן לוקה על הטבל וזר על התרומה
ועל מעשר שני חוץ לחומה.
דעיילה בטיבלה  -לההיא תאנה
בירושלים דקלטוהו מחיצות למעשר
שני העתיד ליתרם ממנה.
וקסבר מתנות שלא הורמו כמי
שהורמו דמיין  -ודמי כמאן דעייל
מעשר שני בעיניה דהוה ליה ראה פני
החומה והלכך כי אפקה לוקה עליו
וכגון דאפקה נמי בטיבלה.
שנגמרה מלאכתן  -למעשר כדמפרש
בזרעים )מעשרות פ"א מ"ה( מאימתי
גמר מלאכתן למעשר בחיטין
משימרח הכרי בדילועין משיפקסו
כו'.
שיפדה מעשר שני  -עדיין יש לו
פדייה דכיון דלא נגמרה מלאכתן לא
אמרינן כמי שהורמו דמיין וראה פני
החומה ואין לו פדייה.

ִּ 239כי ִאם לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ּתֹאכְ לֶ נּ ּו ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה' ֱאל ֶֹה ָיך בּ וֹ ַא ָּתה ו ִּבנְ ָך ו ִּב ֶּת ָך וְ ַע ְבדְּ ָך וַ ֲא ָמ ֶת ָך וְ ַה ֵּלוִ י ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך וְ ָשׂ ַמ ְח ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ְ ּבכֹל
ִמ ׁ ְשלַ ח יָ ֶד ָך
ָ
 240כך מתוקן בדפוסים ,על פי הכתוב .בדפוס" :לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹהיך ּתֹאכְ לֶ נּ ּו ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה" )דברים טו(.
 241כך מתוקן בדפוסים ,על פי הכתוב .בדפוסִּ " :כי ל ֹא תוּכַ ל לֶ ֱאכֹל ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך".
 242כך בב"ח .בדפוס :דְּ ַאף.
 243כך בב"ח .בדפוס :דְּ ַעיְילֵ י וְ ַא ּ ְפ ֵקי.
 244כך בב"ח .בדפוס :דְּ ַע ּיְילִ ינְ ה ּו ְ ּב ִטיבְ לַ יְ יה ּו.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

ֹאכל ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם;
יַ ְחזִ יר ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ,וְ י ַ
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ֹאכל ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם".
יִ ְפדֶּ ה וְ י ַ
ְ
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתךַ :מ ָּתנוֹ ת ׁ ֶשלֹא הו ְּרמ ּו ְּ -כ ִמי ׁ ֶשהו ְּרמ ּו דָּ ְמ ָיין,
ָהא ְקלָ טוּה ּו ְמ ִחיצּ וֹ ת!
ֲא ַמר ַר ָ ּבה:
ְמ ִחי ָ ּצה לֶ ֱאכוֹ ל  -דְּ אוֹ ָר ְי ָיתא,
ְמ ִחי ָ ּצה לִ ְקלוֹ ט  -דְּ ַר ָ ּבנָן;
וְ כִ י ַ ּגזוּר ַר ָ ּבנָן ִּ -כי ִא ֵית ּיה ְ ּב ֵעי ֵנ ּיה,
ְ ּב ִטבְ לֵ ּיה  -לָ א ַ ּגזוּר ַר ָ ּב ָנן.
ָרבִ ינָ א ֲא ַמר:
ְּכגוֹ ן דְּ נ ֵָקיט לֵ ּיה ְ ּב ַק ְניָא;
וְ ִתפְ ׁשוֹ ט ָ ּב ֲעיָ א דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא.
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רש"י
יחזיר מעשר שני ויאכל בירושלים
 דקסברי בית שמאי כמי שהורמודמיין.
יפדה ויאכל בכל מקום  -מדמתני
רבי יוסי אליבא דבית הלל יפדה
ש"מ דהכי סבירא ליה דבית שמאי
במקום בית הלל אינה ִמ ְשׁנָה
ומדקאמר יפדה ש"מ דמתנות שלא
הורמו לאו כמי שהורמו דמיין ולא
ראה פני החומה ויש לו פדייה ואי
ס"ד כו'.
רבינא אמר  -הא דדייקינן לעיל הא
בגבולין לוקה שלש וקא בעית מאי
למימרא איצטריך כגון דנקיט ליה
בקניא וקא משמע לן דכמאן דראה
פני החומה דמי ולוקה משום לא
תוכל אי הדר ארחקיה ואכליה
ותפשוט מינה בעיא דרב פפא דבעא
לעיל.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

כ ,ב

 .17כ ,א
מתני'.
הקורח קרחה בראשו  -על המת כדמפרש
ִמ ְׁשנָה
בגְּ מָ ָרא.
ֹאשוֹ ,
ַה ּקוֹ ֵר ַח ָק ְר ָחה ְ ּבר ׁ
והמקיף פאת ראשו  -משום דבעי למימר הי
נינהו פאתי ראשו נקיט ליה.
,
וֹ
ֹאש
וְ ַה ַּמ ִ ּקיף ְּפ ַאת ר ׁ
שרט  -עושה חבורה בעצמו משום צער מתו.
וְ ַה ַּמ ׁ ְש ִחית ּ ְפ ַאת זְ ָקנוֹ ,
השורט שריטה אחת על המת חייב  -הכא
לאו דוקא נקט שריטה אחת אלא משום דבעי
יטה ַא ַחת ַעל ַה ֵּמת -
שוֹ ֵרט ְ ׂ
וְ ַה ּ ׂ
ש ִר ָ
לפלוגי לקמיה בין שריטה אחת לשתי שריטות
.
יב
ַח ָ ּי
נקיט ליה נמי הכא וכמדומה דלא גרסינן ליה.
שריטה אחת על ה' מתים או ה' שריטות על
יטה ַא ַחת ַעל ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֵמ ִתים,
ש ַרט ְ ׂ
ָׂ
ש ִר ָ
מת אחד  -בגְּ מָ ָרא מרבי ליה דחייב על כל
ש ִריטוֹ ת ַעל ֵמת ֶא ָחד -
אוֹ ָח ֵמ ׁש ְ ׂ
אחת ואחת.
חייב על הראש  -על הקפת הראש חייב שתי
ַח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
מלקיות דשתי פאות יש לו לראש שהראש
כשתי חתיכות מקום השיער חתיכה אחת
ומקום הפנים והזקן חתיכה אחת ומתחברות
ֹאש ְ ׁ -ש ַּתיִ םַ :א ַחת ִמ ָ ּכאן וְ ַא ַחת ִמ ָ ּכאן.
ַעל ָהר ׁ
זו עם זו בצד האוזן מלפניו מקום שלועזין
ּ
ּ
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טנפל"א ושם נקרא פאה ששם סוף הראש
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
מקום חיבור הפרקים ונמצא שיש לו שתי
פאות צידעא מכאן וצידעא מכאן וחייב עליהן
יטל ּו 245כּ ו ָ ּּלן ְ ּכ ַא ַחת ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת.
ִאם נִ ְּ
שתים אפילו נטלן בבת אחת בשתי ידיו ואע"ג
דחד התראה קא מתרה ליה אל תקיף דזיל
וְ ֵאינוֹ ַח ָ ּייבַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְּט ֶל ּנ ּו ְ ּב ַת ַער.
הכא פאה איכא וזיל הכא פאה איכא כדאמר
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
לקמן גבי קרחה וגבי שריטה דמייתינן דחייב
יטנִ י ַ -ח ָ ּייב.
ֲא ִפילּ ּו ִל ְ ּקטוֹ ְ ּב ַמ ְל ֵקט אוֹ ִ ּב ְר ִה ְ
על כל קרחה וקרחה ועל כל שרט ושרט ונהי
דהכא לא צריך לאתויי מקרא דמסתמא כי
היכי דאמרינן ושרט לחייב על כל שרט ושרט
ְ ּג ָמ ָרא
ה"נ אמרינן פאת לחייב על כל פאה ופאה דהא
לאו מיתורא דקרא שמעינן ליה כולי האי כ"ש
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
וגימגום כדאמרינן לקמן דסכינהו לחמש
246
אצבעתיה נשא דאע"ג דליכא אלא חדא
""ל ֹא יִ ְק ְרח ּו" )ויקרא כא ,ה( -
התראה מחייבינן ליה חמש.
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יָ כוֹ ל ֲא ִפילּ ּו ָק ַרח ַא ְר ַ ּבע וְ ָח ֵ
שתים מכאן  -חמש פאות יש לו לזקן אחד
למטה מן האוזן מקום שלחי התחתון יוצא
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ " :ק ְר ָחה" ְ -ל ַח ֵ ּייב ַעל ָ ּכל ָק ְר ָחה וְ ָק ְר ָחה.
ומתפרד שם ושם נקרא פאה בחודו של לחי
שבולט לחוץ ששם מתחלת הזקן וכל מה
ֹאשם" ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
" ְ ּבר ׁ ָ
שלמעלה עד הצידעא בכלל פאת הראש היא
שימ ּו ָק ְר ָחה ֵ ּבין ֵעינֵ יכֶ ם לָ ֵמת") 247דברים יד ,א(,ושתי השיבולות כל אחד מהן לסוף הלחי
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ל ֹא ִת ְת ּג ְֹדד ּו וְ ל ֹא ָת ִ ׂ
ונקרא פאה ואחת מלמטה שיער שבין
ֹאש?
יָ כוֹ ל ,לֹא יְ ֵהא ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַעל ֵ ּבין ָה ֵעינַ יִ ם ִ ּב ְל ַבד? ִמ ַ ּניִ ן ְל ַרבּ וֹ ת ָ ּכל ָהר ׁ
השיבולת באמצע הסנטר שלועזין מנט"ן.
ואינו חייב עד שיטלנו בתער  -תנא קמא
ֹאשם" -
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ " :בר ׁ ָ
קאמר לה ורבי אליעזר פליג עליה .גמ'.
ֹאש.
ְל ַרבּ וֹ ת ָ ּכל ָהר ׁ
הכי גרסינן לא יקרחו קרחה יכול אפילו קרח
כו' תלמוד לומר קרחה  -דקרא יתירא הוא.
בראשם מה תלמוד לומר  -לאו דוקא קאמר
ש ָר ֵאל ִמ ַ ּניִ ן?
יבה ָ ּב ֶהן ַה ָ ּכתוּב ִמ ְצוֹ ת יְ ֵתירוֹ ת; יִ ְ ׂ
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ַ ּבכּ ֲֹהנִ יםֶ ׁ ,ש ִר ָ ּ
ליה דהא ודאי איצטריך משום דהוה אמינא
ּ
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קרחה כל דהו אלא מידרש קא דריש ליה
בראשם משמע כל הראש שלפי שאמר כו'.
ֹאש ְ ּכ ֵבין ָה ֵעינַ יִ ם,
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ִ -ח ֵ ּייב ַעל ָ ּכל ָק ְר ָחה וְ ָק ְר ָחה ,וְ ִח ֵ ּייב ַעל ָהר ׁ
ולא תתגודדו  -בישראל כתיב ולא יקרחו
ֹאש ְ ּכ ֵבין ָה ֵעינַ יִ ם.
ַאף ָ ּכאן ִ -ח ֵ ּייב ַעל ָ ּכל ָק ְר ָחה וְ ָק ְר ָחה ,וְ ִח ֵ ּייב ַעל ָהר ׁ
בכהנים.
ו ַּמה ְ ּל ַה ָ ּלן ַ -על ֵמת,
בין העינים  -בראש סמוך לפדחת.
ואין לי  -דחייב על כל הראש אלא כהנים
ַאף ָ ּכאן ַ -על ֵמת".
דההוא בכהנים כתיב.
ה"ג אלא בחדא התראה  -ולא גרסינן בבת
אחת אלא דאתרו ביה חדא התראה ואתא
ָהנֵ י " ַא ְר ַ ּבע וְ ָח ֵמ ׁש ְק ִריחוֹ ת" ֵ -היכִ י דָּ ֵמי?
איהו וקרח בזה אחר זה מי מיחייב והתנן כו'
ִאילֵ ָימא ָ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ,וּבְ ָח ֵמ ׁש ַה ְת ָראוֹ ת ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא!
אינו חייב אלא אחת הואיל ולא אתרו בו אלא
חדא התראה ואע"ג דשתייתו בזה אחר זה
ֶא ָּלא ַ ּב ֲח ָדא ַה ְת ָר ָאה -
היא דשתייה בבת אחת כל היום ליכא .אל
ִמי ִמ ַח ֵ ּייב?!
תשתה אל תשתה  -מתרין בו לכל שתייה
ושתייה.
וְ ָה ְּתנַן:
נשא  -פירוש סם שמשיר את השיער והסך
"נָ זִ יר ׁ ֶש ָהיָ ה ׁשוֹ ֶתה יַ יִ ן ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ֵ -אינוֹ ַח ָ ּ
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ממנו אינו צומח שיער בגופו.
ָא ְמר ּו לוֹ ַ ' :אל ִּת ׁ ְש ֶּתה'ַ ' ,אל ִּת ׁ ְש ֶּתה' ,וְ הוּא ׁשוֹ ֶתה -
ואותבינהו בבת אחת  -בה' מקומות דהוו להו
ה' קריחות ובחדא התראה דכיון דבבת אחת
ַח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת" )מכות כא!(.
קא עביד מאי חזית דחיילא התראה אהאי
אצבע טפי מהאי והתראת ספק לא מיחשבא
דהתראה אכולהו אצבעות שדיא ומנחא
לָ א ,צְ ִריכָ א:
ולאלתר מתברר לו אם חושש להתראתו או
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לא.
דְּ ָהוְ יָ א לֵ ּיה ַה ְת ָר ָאה לְ כָ ל ֲח ָדא וַ ֲח ָדא.

 245להלן בגְּ מָ ָרא )כ"א א( :נְ ָט ָלן.
ּ
ֹאשם ו ְּפ ַאת זְ ָקנָ ם ל ֹא יְ גַ ֵלח ּו ו ִּב ְב ָשׂ ָרם ל ֹא יִ ְשׂ ְרט ּו ָשׂ ָר ֶטת
 246ל ֹא יִ ְק ְרח ּו ָק ְר ָחה ְ ּבר ׁ ָ
ּ ָ 247בנִ ים ַא ֶּתם לַ ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם ל ֹא ִת ְתגּ ְֹדד ּו וְ ל ֹא ָת ִשׂ ימ ּו ָק ְר ָחה ֵ ּבין ֵעינֵ יכֶ ם לָ ֵמת

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .18כ ,ב
וְ כַ ָּמה ׁ ִשיעוּר ָק ְר ָחה?
ַרב הוּנָ א אוֹ ֵמר:
ֹאשוֹ .
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָר ֶאה ֵמר ׁ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ִּכגְ ִריס.
ְּכ ַת ָ ּנ ֵאי:
" ַ ּכ ָּמה ׁ ִשיעוּר ָק ְר ָחה?
ִ ּכגְ ִריס;
ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים:
ֹאשוֹ ".
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָר ֶאה ֵמר ׁ
ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדה ַ ּבר ֲחבִ יבָ א:
ּ ְפלִ יגֵ י ָ ּב ּה ְּתלָ ָתא ַּת ָּנ ֵאי:
ַחד אוֹ ֵמרִּ :כגְ ִריס,
ֹאשוֹ ,
וְ ַחד אוֹ ֵמרְּ :כ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָר ֶאה ֵמר ׁ
וְ ַחד אוֹ ֵמרִּ :כ ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת.
ּ
וְ ִא ָּיכא דְּ ַמ ּ ִפיק ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ,ו ְּמ ַע ֵייל ְ ּבכַ ֲע ָד ׁ ָשה.
וְ ִס ָימנ ְָך:
ַ ּב ֶה ֶרת ִּ -כגְ ִריס,
ו ִּמ ְחיָ ה ּ ְ -בכַ ֲע ָד ׁ ָשה.

רש"י
שיראה מראשו  -שיראה מבשר
הראש ערום.
אמר רב יהודה בר חביבא פליגי בה
תלתא תנאי  -איכא דמפיק שתי
שערות ומעייל כעדשה.
וסימנך  -דלא תימא מפיק כגריס
ומעייל כעדשה ִמ ְשׁנָה זו בהרת
כגריס ומחיה כעדשה דהכא נמי
בשעורי קרחה איכא כגריס
וכעדשה ומהשתא ידעינן דלא
אפיקנא אלא שתי שערות דיראה
מראשו לא הוו צריכים לאפוקי
דשוה הוא לדברי כולם דאין זה
שיעור קצוב.
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 .19כ ,ב
ָּת ָנא:
" ַהנּוֹ ֵטל ְמלֹא ּ ִפי ַה ּזוּג ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ -ח ָ ּייב".
וְ כַ ָּמה ְמלֹא ּ ִפי ַה ּזוּג?
ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדהְ ׁ :ש ַּת ִים.
וְ ָה ַּת ְנ ָיא:
" ְל ָק ְר ָחה ְ ׁ -ש ַּתיִ ם"!
ֵא ָימא' :וְ כֵ ן לְ ָק ְר ָחה ְ ׁ -ש ַּתיִם'.
ַּת ְנ ָיא ַנ ִמי ָהכִ י:
ּ
ּ
" ַהנּוֹ ֵטל ְמלֹא ִפי ַה ּזוּג ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ -ח ָייב.
וְ ַכ ָּמה ְמלֹא ּ ִפי ַה ּזוּג?
ׁ ְש ַּתיִ ם;
יעזֶ ר אוֹ ֵמרַ :א ַחת.
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
יעזֶ ר
וּמוֹ ִדים ֲח ָכ ִמים ְל ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִ ּב ְמ ַל ֵ ּקט ְל ָבנוֹ ת ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְשחוֹ רוֹ תֲ ,א ִפילּ ּו ַא ַחתֶ ׁ ,שה ּוא ַח ָ ּייב.
וְ ָד ָבר זֶ ה ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּבחוֹ ל ָאסוּר,
248
ש ְמלַ ת ִא ּׁ ָשה" )דברים כב ,ה(".
ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ל ֹא יִ לְ ַ ּב ׁש ֶ ּג ֶבר ִ ׂ

 248ל ֹא יִ ְהיֶ ה כְ לִ י גֶ ֶבר ַעל ִא ּׁ ָשה וְ ל ֹא יִ לְ ַ ּב ׁש ֶ ּג ֶבר ִשׂ ְמלַ ת ִא ּׁ ָשה ִּכי תוֹ ֲע ַבת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ָּכל ע ֵֹשׂ ה ֵא ֶּלה

רש"י
הכי גרסינן  -תנא הנוטל מלא פי
הזוג בשבת ולא גרסינן תניא.
פי הזוג  -חודן של מספרים.
אימא וכן לקרחה שתים  -ולפרושי
אתא.
במלקט  -שערות לבנות מתוך
שחורות דכיון דאדם מקפיד על
שער לבן אחד שבין שערותיו
שחורות כדי שלא יראה זקן
אמרינן דכשהוא מלקט אותו מבין
השחורות מלאכה חשובה היא לו
וחייב משום גוזז כיון דחייש
לגזיזה זו ,שחורות מתוך לבנות לא
גרסינן.
אף בחול אסור  -שמתנאה עצמו
בנויי אשה.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

ֹאשוֹ ַ -ח ָ ּייב".
"וְ ַה ַּמ ִ ּקיף ְּפ ַאת ר ׁ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ֹאשוֹ ;
ֹאשוֹ  -סוֹ ף ר ׁ
" ּ ְפ ַאת ר ׁ
ֹאשוֹ "?
וְ ֵאיזֶ ה ּו "סוֹ ף ר ׁ
זֶ ה ַה ַּמ ׁ ְשוֶ ה ְצ ָד ָעיו ַל ֲאחוֹ ֵרי ָאזְ נוֹ ו ְּל ַפדַּ ְח ּתוֹ ".
ָּת ֵני ַּת ָּנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א:
" ֶא ָחד ַה ַּמ ִּקיף וְ ֶא ָחד ַה ִ ּנ ָ ּ
יקף  -לוֹ ֶקה".
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ַמאן דְּ ָאכֵ יל ַּת ְמ ֵרי ְ ּב ַא ְר ִ ּבילָ א  -לָ ֵקי?!
דַּ ֲא ַמר לָ ְך ַמ ִ ּני ַ -ר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא,
דַּ ֲא ַמר :לָ או ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ֲע ֶׂשה  -לוֹ ִקין ָעלָ יו.
ָרבָ א אוֹ ֵמר:
ְ ּב ַמ ִּקיף לְ ַעצְ מוֹ  ,וְ ִדבְ ֵרי ַהכּ ֹל.
ַרב ַא ׁ ִשי אוֹ ֵמר:
כּ
ִ ּב ְמ ַס ֵ ּיי ַע ,וְ ִדבְ ֵרי ַה ֹל.
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 .20כ ,ב

רש"י
ואיזהו סוף ראשו  -באיזה ענין יהא
מקיף סוף הראש שיהא חייב בבל
תקיפו.
המשוה צדעיו לאחורי אזנו
ולפדחתו  -אחורי אזנו אין שיער
כלום וכך במצחו אין שיער כלום
אבל בצדעיו שבאמצע יש שיער
ואם הוא משוה ונוטל כל השיער
שבצדעיו למדת אחורי אזנו
ופדחתו זהו מקיף סוף הראש.
דאכיל תמרי בארבילא  -האוכל
תמרים בכברה יהא לוקה בתמיה
כלומר ניקף מה פשע שהוא לוקה
לאו שאין בו מעשה הוי ולא לילקי.
דאמר לך מני  -השואל לך כמאן
קאמרת ניקף לוקה אימא ליה רבי
יהודה היא דאמר לעיל /מכות) /דף
ד :טז( לאו שאין בו מעשה לוקין
והיינו לאו שאין בו מעשה דניקף
הוא דקא עבר אלאו דלא תקיפו
דשמעינן לקרא הכי לא תקיפו לא
תניחו להקיף דמניח להקיף כמקיף
א"נ מדאפקיה בלשון רבים דכתיב
לא תקיפו משמע דאתרי קא מזהר
רחמנא ניקף ומקיף.
רבא אמר  -לא צריכת לאוקומי
כרבי יהודה הך ברייתא דתני תנא
קמיה דרב חסדא דקיימא במקיף
את עצמו וקמ"ל דחייב תרתי
משום מקיף ומשום ניקף דסד"א
לא לילקי אלא חדא קמ"ל.
ודברי הכל  -דלא צריך לתרוצי רבי
יהודה היא.
מסייע  -מזמין השערות למקיף.

122

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"וְ ַה ַּמ ׁ ְש ִחית ּ ְפ ַאת זְ ָקנוֹ ".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ּ ְפ ַאת זְ ָקנוֹ  -סוֹ ף זְ ָקנוֹ ;
וְ ֵאיזֶ ה ּו "סוֹ ף זְ ָקנוֹ "?
ִ ׁ -שבּ וֹ ֶלת זְ ָקנוֹ ".

 .21כ ,ב

רש"י
שיבולת זקן  -כולהו חמש פאות
דקא חשיב במתניתין בכלל שיבולת
הם.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .22כ ,ב
יטה ַא ַחת ַ -ח ָ ּייב".
ש ֵרט ְ ׂ
"וְ ַה ְּמ ָ ׂ
ש ִר ָ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
)ויקרא יט ,כח( -
""וְ ֶ ֶ
ש ַרט ַעל ֵ ּביתוֹ ׁ ֶש ָ ּנ ַפל,
יָ כוֹ לֲ ,א ִפילּ ּו ָ ׂ
וְ ַעל ְס ִפינָ תוֹ ׁ ֶש ָּט ְב ָעה ַ ּב ָ ּים?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :לָ נֶ ֶפ ׁש" )ויקרא יט ,כח( -
ֵאינוֹ ַח ָ ּייבֶ ,א ָ ּלא ַעל ַה ֵּמת ִ ּב ְל ַבד.
שרט"249
ׂ

ש ִריטוֹ ת ַעל ֵמת ֶא ָחדֶ ׁ ,שהוּא ַח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת?
ש ֵרט ָח ֵמ ׁש ְ ׂ
ו ִּמ ַ ּניִ ן ִל ְמ ָ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר "וְ ֶשׂ ֶרט" -
יטה.
יטה ּו ְ ׂ
ְל ַח ֵ ּייב ַעל ָ ּכל ְ ׂ
ש ִר ָ
ש ִר ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יטה ַא ַחת ַעל ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֵמ ִתיםֶ ׁ ,שהוּא ַח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד?250
ש ֵרט ְ ׂ
ִמ ַ ּניִ ן ִל ְמ ָ ׂ
ש ִר ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :לָ נֶ ֶפ ׁש" -
ְל ַח ֵ ּייב ַעל ָ ּכל נֶ ֶפ ׁש וְ נֶ ֶפ ׁש.
וְ ָהא ַא ּ ִפ ְיק ֵּת ּיה לְ בֵ יתוֹ ׁ ֶש ָ ּנפַ ל וְ לִ סְ פִ י ָנתוֹ ׁ ֶש ּ ָטבְ ָעה ַ ּב ָ ּים!
כא,א

ָק ָסבַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י:
ְׂש ִר ָיטה וּגְ ִד ָידה ַ -א ַחת ִהיא;
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :לָ ֵמת".
ֲא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ּ
ַה ְּמ ָׂש ֵרט ִ ּבכְ לִ י ַ -חיָיב.
ֵמי ִתיבֵ י:
ש ִרי ָטה ַ ּב ָ ּיד וּגְ ִד ָידה ִ ּבכְ ִלי"!
יטה וּגְ ִד ָידה ַא ַחת ִהיאֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ּ ְ ׂ
"ְׂ
ש ִר ָ
הוּא דַּ ֲא ַמרְּ ,כ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.

 249וְ ֶשׂ ֶרט לָ נֶ ֶפ ׁש ל ֹא ִת ְּתנ ּו ִ ּב ְב ַשׂ ְרכֶ ם וּכְ ת ֶֹבת ַק ֲע ַקע ל ֹא ִת ְּתנ ּו ָ ּבכֶ ם ֲאנִ י ה'
 250כך בב"ח .בדפוסַ :א ַחת וְ ַא ַחת.

רש"י
ת"ל ושרט  -דמצי למיכתב לנפש
לא תשרטו במקום ושרט לנפש לא
תתנו לשון אחר ת"ל ושרט
מריבויא דוי"ו.
רבי יוסי אומר כו'  -רבי יוסי
מוסיף חיובי.
הא אפיקתיה לביתו שנפל  -והא
ודאי רבי יוסי לא פליג בההיא
דהיאך יהא מוציא הפסוק מידי
פשוטו.
קסבר רבי יוסי שריטה וגדידה
אחת היא  -דתרוייהו בין ביד בין
בכלי וכתיב בגדידה למת לא
תתגודדו ולא תשימו קרחה וגו'.
המשרט בכלי חייב  -הא ודאי
פשיטא לכולי עלמא דעיקר גדידה
משמע בכלי ועיקר שריטה משמע
ביד וקאמר שמואל המשרט בכלי
על המת חייב ולא קאמר המגדד
בכלי לאשמועינן דשם שריטה שייך
בכלי והעושה חבורה בעצמו בכלי
על המת חייב שני לאוין משום
משרט ומשום מגדד דגדידה
ושריטה אחת היא דתרוייהו בין
ביד בין בכלי.
מיתיבי גדידה ושריטה אחת היא -
כלומר בין שריטה בין גדידה ענין
חבורה הם ושניהם על מת אלא
שריטה ביד גדידה בכלי וקשיא
לשמואל דאמר תרוייהו בין ביד בין
בכלי דמדקאמר המשרט בכלי ולא
קאמר המגדד בכלי מכלל דשריטה
שייכא בכלי כגדידה.
על המת בין ביד בין בכלי חייב -
דשריטה וגדידה כתיב דתרוייהו
אסרינהו רחמנא.
על עבודת כוכבים  -דיש עבודת
כוכבים שעובדין אותה בכך שעושין
בבשרם חבורות ופצעות.
ביד חייב  -דדרך עבודתה בכך
ואפי' עבודת כוכבים שאין עבודתה
בכך חייב דעבודה גמורה היא ביד.
והא איפכא כתיב  -דבכלי דרך
עבודה הוא לעבודת כוכבים דכתיב
ויתגודדו כמשפטם עשו גדידה
כדרך שהיו רגילין לעשות בחרבות
וברמחים אלמא דרך עבודה בכלי.
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 .23כא ,א
ָּת ֵני ָּת ָנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
" ַעל ֵמת ּ ֵ -בין ַ ּב ָ ּיד ֵ ּבין ִ ּב ְכ ִלי ַח ָ ּייב;
ַעל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהּ ַ - 251ב ָ ּיד ַח ָ ּייבּ ִ ,בכְ ִלי ּ ָפטוּר".
וְ ָהא ִא ּ ְיפכָ א ְּכ ִתיב:
"וַ ִ ּי ְת ּג ְֹדד ּו ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטם ַ ּב ֲח ָרבוֹ ת ו ָּב ְר ָמ ִחים") 252מלכים א' יח ,כח(!
ֶא ָּלא ֵא ָימא:
ַ ּב ּיָד ָ ּ -פטוּר,
ִ ּבכְ לִ י ַ -ח ָ ּייב.

 251כך בכתבי היד .בדפוסים ,מחמת הצנזורהֲ :עבוֹ ַדת כּ וֹ ָכ ִבים.
 252וַ ִ ּי ְק ְרא ּו ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל וַ ִ ּי ְתגּ ְֹדד ּו ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטם ַ ּב ֲח ָרבוֹ ת ו ָּב ְר ָמ ִחים ַעד ׁ ְש ָפ ְך דָּ ם ֲעלֵ ֶיהם

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .24כא ,א
ֹאש."...
"וְ ַח ָ ּייב ַעל ָהר ׁ
ַמ ְחוֵ י ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ֵ ּבין ּ ִפ ְיר ֵקי דְּ ֵ ָ

ר ׁישא.253

"וְ ַעל ַה ָּז ָקןְ ׁ :ש ַּתיִ ם ִמ ָ ּכאן ,ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ִמ ָ ּכאן וְ ַא ַחת ִמ ְ ּל ַמ ָּטה".
ַמ ְחוֵ י ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ֵ ּבין ּ ִפ ְיר ֵקי דְּ דִּ ְיקנָ א.254
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ִאם נְ ָט ָלן כּ ו ָ ּּלן ְ ּכ ַא ַחת ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת".
ָק ָסבַ רַ :חד לָ או הוּא.

ישא.
 253כך בב"ח .בדפוסֵ :ר ׁ ָ
 254כך בב"ח .בדפוס :דִּ ְיקנָ א.

רש"י
בי פירקי דרישא  -מקום הפרקים
שמתחברים שם פירקי העצמות
והיינו בצדעים ,פרק יונט"ר.
בי פירקי דדיקנא  -פרק ראשון של
זקן היינו תחת האוזן מקום שלחי
התחתון יוצא משם ושם נקרא
פאה בחודו של לחי שבולט לחוץ
ושתי השבולת שבסנטר מקום
חבור שני הלחיים יש עצם קטן
שמחבר הלחיים יחד שמכאן ומכאן
נקרא פאה שכל אחד מהן לסוף
הלחי הרי שתים מכאן ושתים
מכאן ואחת מלמטה הוא השיער
שבין ב' השבולת שבסנטר ופרק
הוא בפני עצמו.

126

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .25כא ,א
"וְ ֵאינוֹ ַח ָ ּייבַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְּט ֶל ּנ ּו ְ ּב ַת ַער".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""ו ְּפ ַאת זְ ָקנָ ם ל ֹא יְ גַ ֵ
יָ כוֹ לֲ ,א ִפילּ ּו ִ ּג ְ ּלחוֹ ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ַריִ ם יְ ֵהא ַח ָ ּייב?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא ַת ׁ ְש ִחית") 256ויקרא יט ,כז(.
ִאי "ל ֹא ַת ׁ ְש ִחית" -
יטנִ י יְ ֵהא ַח ָ ּייב?
יָ כוֹ לִ ,אם ִל ְ ּקטוֹ ְ ּב ַמ ְל ֵקט ּו ְר ִה ְ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא יְ גַ ֵּלח ּו" )ויקרא כא ,ה(.
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
ִ ּגילּ ו ַּח ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַה ׁ ְש ָח ָתה; ָהוֵ י אוֹ ֵמר :זֶ ה ַּת ַער.
ּלח ּו") 255ויקרא כא ,ה( -

יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יטנִ י ַ -ח ָ ּייב."257
ֲא ִפילּ ּו ִל ְ ּקטוֹ ְ ּב ַמ ְל ֵקט ּו ְר ִה ְ
ַמה ַ ּנפְ ׁ ָש ְך:
ִאי ָ ּג ִמיר ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה  -לִ ָ ּיב ֵעי ַּת ַער!
ִאי לָ א ָ ּג ִמיר ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה ִ -מ ְס ּ ָפ ַריִ ם נ ִַמי!
258לְ עוֹ לָ םּ ָ ,ג ִמיר ְ ּגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה;
וְ ָק ָסבַ רָ :ה ֵני נ ִַמי ּ ִ -גילּ ו ַּח ַעבְ ֵדי.

ֹאשם ו ְּפ ַאת זְ ָקנָ ם ל ֹא יְ גַ ֵּלח ּו ו ִּב ְב ָשׂ ָרם ל ֹא יִ ְשׂ ְרט ּו ָשׂ ָר ֶטת
 255ל ֹא יִ ְק ְרח ּו ָק ְר ָחה ְ ּבר ׁ ָ
ֹאשכֶ ם וְ ל ֹא ַת ׁ ְש ִחית ֵאת ּ ְפ ַאת זְ ָקנֶ ךָ
 256ל ֹא ַת ִּקפ ּו ּ ְפ ַאת ר ׁ ְ
ּ
 257כך מתוקן בדפוסים .בדפוס :יְ ֵהא ַח ָייב.
 258כך במהרש"ל .בדפוס :לָ א ,לְ עוֹ לָ ם.

רש"י
ופאת זקנם לא יגלחו  -גבי כהנים
כתיב ולא תשחית את פאת זקנך
בישראל כתיב וילפינן להו בג"ש
האי מהאי דפאה פאה והכי אמרי'
בהדיא בפרק קמא דקדושין )דף
לה (:ג"ש דפאה פאה להכי הוא
דאתא דתניא לא יגלחו כו'.
ת"ל לא תשחית  -ומספרים אינן
משחיתים שאין חותכין שיער בצד
עיקר כתער.
גילוח שיש בו השחתה  -דרך לגלח
בו ומשחית והיינו תער אבל רהיטני
משחית ואין דרך לגלח בו
ומספרים מגלחין ואין משחיתים.
אי גמיר גזירה שוה  -ההיא גזירה
שוה דפאה פאה קאמר ובמסכת
קדושין היא )שם /דף ל"ה.(/
מספרים מנא ליה  -דמותר לגלח
בהם דלא קאסרי אלא מלקט
ורהיטני שיש בהן השחתה.
גילוח עבדי  -השחתתן עושה גילוח
כלומר גילוח מיקרי דדרך לגלח
בהן.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .26כא ,א
ִמ ְׁשנָה
ַהכּ וֹ ֵתב ְ ּכתוֹ ֶבת ַק ֲע ַקע.
ָ ּכ ַתב וְ לֹא ִק ְע ֵק ַעִ ,ק ְע ֵק ַע וְ לֹא ָ ּכ ַתב ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב,
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְכ ּתוֹ ב וִ ַיק ְע ֵק ַע;
ִ ּב ְדיוֹ ּ 259ו ִב ְכחוֹ ל ,ו ְּבכָ ל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא רוֹ ׁ ֵשם.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הו ָּדה ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ַח ָ ּייבַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְכ ּתוֹ ב ׁ ָשם ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם;
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ " :וכְ ת ֶֹבת ַק ֲע ַקע ל ֹא ִת ְּתנ ּו ָ ּבכֶ םֲ ,אנִ י ה'") 260ויקרא יט ,כח(.

ְ ּג ָמ ָרא
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ַעד דְּ ִיכְ ּתוֹ ב ֲ'א ִני ה'' ַמ ָּמ ׁש?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
לָ א;
ִּכ ְד ָת ֵני ַ ּבר ַק ּ ָפ ָרא:
"אינוֹ ח ּייב ,עד ׁש ּיכ ּתוֹ ב ׁשם עבוֹ דה רה;261
ֵ ֲ ָ זָ ָ
ַָ ַ ֶ ִ ְ
ֵ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וּכְ ת ֶֹבת ַק ֲע ַקע ל ֹא ִת ְּתנ ּו ָ ּבכֶ םֲ ,אנִ י ה'" )ויקרא יט ,כח( -
" ֲאנִ י ה'"  -וְ לֹא ַא ֵחר".

 259כך במסורת הש"ס .בדפוסּ ְ :ביָ דוֹ .
ּ
 260וְ ֶשׂ ֶרט לָ נֶ ֶפ ׁש ל ֹא ִת ְּתנ ּו ִ ּב ְב ַשׂ ְרכֶ ם וּכְ ת ֶֹבת ַק ֲע ַקע ל ֹא ִת ְּתנ ּו ָבכֶ ם ֲאנִ י ה'
 261כך בכתבי היד .בדפוסים ,מחמת הצנזורהֲ :עבוֹ ַדת כּ וֹ ָכ ִבים.

רש"י
מתני'.
כתובת קעקע  -כותב תחלה על
בשרו בסם או בסיקרא ואח"כ
מקעקע הבשר במחט או בסכין
ונכנס הצבע בין העור לבשר ונראה
בו כל הימים קעקע פויינטוורי"ר
ואסור לכתוב שום כתיבה בעולם
על בשרו בענין זה שכך גזירת
הכתוב.
את השם  -מפרש בגְּ מָ ָרא דשם
עבודת כוכבים קאמר.
גמ'.
עד שיכתוב אני ה' ממש  -על
תיבות הללו אני ה' אתה מחייבו
משום כתובת קעקע.
וכתובת קעקע לא תתנו בכם  -שום
כתובת קעקע לא יעשו לפני שאני
ה' ואסורין אתם לכתוב שם אחר
על בשרכם אלמא עיקר חיובא
משום שם עבודת כוכבים הוא
ומיהו אסור לכתוב שום כתיבה
בעולם אפי' לר"ש אלא דחיוב
מלקות ליכא.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֲא ַמר ַרב ַמלְ ִּכ ּיָאֲ ,א ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַאהֲ בָ ה:
ָאסוּר לוֹ לְ ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ֵא ֶפר ִמ ְקלֶ ה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ָּכתוֹ ,
ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֵאית ִּככְ תוֹ בֶ ת ַק ֲע ַקע.
ֲא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
'שפָ חוֹ ת' וְ 'גו ּּמוֹ ת' ַ -רב ַמלְ ִּכ ּיוֹ ;
'ש ּפוּד'ְ ׁ ,
ַׁ
ּ
ְ ּ'בלוֹ ִרית''ֵ ,אפֶ ר ִמ ְקלֶ ה' וּ'גְ בִ ינָה' ַ -רב ַמלְ ִּכ ָיא.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ֲא ַמר:
ַמ ְת ִנ ִיתין ו ַּמ ְתנִ ָיתא ַ -רב ַמלְ ִּכ ּיָא;
ׁ ְש ַמ ְע ָּת ָתא ַ -רב ַמלְ ִּכ ּיוֹ .
וְ ִס ָימנ ְ
ָיךַ :מ ְת ִנ ָיתא ַ -מלְ ְּכ ָתא.
ַמאי ֵ ּבינַ ְייהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְ יהוְּ ׁ :ש ָפחוֹ ת.
ַרב ִ ּב ִ ּ
יבי ַ ּבר ַא ַ ּביֵי ָק ֵפיד ֲאפִ ילּ ּו ַא ִריבְ ָדא דְּ כ ּו ִסילְ ָתא.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם ַמ ָּכה ַ -מ ָּכתוֹ מוֹ כַ ֲ

חת 262ע

 262כך בב"ח .בדפוס :מוֹ כִ ַיח.

ָ לָ יו.

 .27כא ,א

רש"י
אפר מקלה  -דוקא קאמר לפי
שקשה היא ומקעקעת מקום המכה
והרושם נראה שם אחר זמן אבל
עפר בעלמא לא.
שפוד  -בפ' אין צדין )ביצה דף כח(:
שפוד שצלו בו בשר אסור לטלטלו
א"ר מלכיו א"ר אדא ושומטו
ומניחו בקרן זוית והיינו שמעתתא
דעילויה מילתא דאמורא אמרה.
שפחות ִ -מ ְשׁנָה היא בפ' אע"פ
)כתובות דף נט (:רבי אליעזר אומר
אפי' הכניסה לו מאה וכו' אמר רב
מלכיו א"ר אדא הלכה כרבי
אליעזר )שם /כתובות /סא (:והיינו
ִמ ְשׁנָה דאמתני' קאי ולא קאמר
מילתא באפי נפשה.
גומות  -בנדה בבא סימן )דף נב(
רבי חלבו אמר רב הונא שתי
שערות שאמרו צריך שיהא בעיקרן
גומות רב מלכיו אמר רב אדא בר
אהבה גומות אע"פ שאין בו
שערות.
בלורית  -בפרק אין מעמידין בע"ז
)דף כט( ת"ר עובד כוכבים
המסתפר מישראל כו' וכמה אמר
רב מלכיו אמר רב אדא שלש
אצבעות לכל רוח והיינו מתניתא.
אפר מקלה  -הכא ושמעתא היא
דלאו אמתני' קאי אלא מילתא
באנפי נפשה קאמר אסור לו לאדם
כו'.
גבינה  -נמי באין מעמידין דקתני
במ ְשׁנָה וגבינות בית אונייקי ובעי
ִ
בגְּ מָ ָרא מ"ט אמר רב מלכיא אמר
רב אדא מפני שמחליקין כו' והיינו
ִמ ְשׁנָה דאמתני' קאי.
מתני' ומתנית'  -רב פפא אסימנא
דרב מלכיו קאי לגרועי מיניה
שפחות דכולהו מתני' רב מלכיא
אמרינהו כלומר ִמ ְשׁנָה דשפחות
דאוקמת כרב מלכיו רב מלכיא
אמרה ומתניתא דקאמר לאו דוקא
אלא דבסימנא דרב מלכיו ליכא
מתני' ושמעתתא רב מלכיו ומה
שנשאר מן השמעתות בסימנו של
רב מלכיו דהיינו שפוד וגומות רב
מלכיו אמרינהו והיינו דקאמר
איכא בינייהו שפחות ולא קאמר
שפחות ואפר מקלה אלא שפחות
גרידא מגרעינן ודרב מלכיו כדקאי
קאי.
מתניתא מלכתא  -משניות
וברייתות עיקר הן והיינו סימן מי
ששמו דומה לנקבה מוקמינן כולהו
מתנייתא דהוו נמי לשון נקבה
אליביה והיינו רב מלכיא ששמו
דומה לנקבה ומשמעותו של שם
נמי משמע לשון מלכות והיינו
משניות וברייתות שהן עיקר ולא
שמעתות ואית דמפרש איכא
בינייהו שפחות ומקלה משמע
שפחות ושכנגדה כך לשון ח"ה.
ריבדא  -מכה.
כוסילתא  -כלי שמכה בו בלע"ז
פליימא.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .28כא ,א
ִמ ְׁשנָה
נָ זִ יר ׁ ֶש ָהיָ ה ׁשוֹ ֶתה יַ יִ ן ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ֵ -אין ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת;
ָא ְמר ּו לוֹ ַ ' :אל ִּת ׁ ְש ֶּתה'ַ ' ,אל ִּת ׁ ְש ֶּתה' ,וְ הוּא ׁשוֹ ֶתה ַ -ח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ָהיָ ה ִמ ַּט ֵּמא ְל ֵמ ִתים ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת;
ָא ְמר ּו לוֹ ַ ' :אל ִּת ַּט ֵּמא'ַ ' ,אל ִּת ַּט ֵּמא' ,וְ הוּא ִמ ַּט ֵּמא ַ -ח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ָהיָ ה ְמ ַג ֵ ּל ַח ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת;
ָא ְמר ּו לוֹ ַ ' :אל ְּתגַ ֵ ּל ַח'ַ ' ,אל ְּת ַג ֵ ּל ַח' ,וְ הוּא ְמגַ ֵ ּל ַח ַ -ח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ָהיָ ה ָלבו ּׁש ְ ּב ִכ ְל ַאיִ ם ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת;
ָא ְמר ּו לוֹ ַ ' :אל ִּת ְל ַ ּב ׁש'ַ ' ,אל ִּת ְל ַ ּב ׁש' ,וְ הוּא ּפוֹ ׁ ֵשט וְ לוֹ ֵב ׁש ַ -ח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
כא,ב יֵ ׁש חוֹ ֵר ׁש ֶּת ֶלם ֶא ָחד ,וְ ַח ָ ּייב ָע ָליו ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשמוֹ נָ ה ָלאוִ ין:
ַהחוֹ ֵר ׁש ְ ּב ׁשוֹ ר וַ ֲחמוֹ ר,
וְ ֵהן מו ְּק ָד ׁ ִשין,
וְ ִכ ְל ַאיִ ם ְ ּב ֶכ ֶרם,
יעית,
ו ִּב ׁ ְש ִב ִ
וְ יוֹ ם טוֹ ב,
וְ כ ֵֹהן וְ נָ זִ יר ְ ּב ֵבית ַה ּטו ְּמ ָאה.
ֲחנַ נְ יָ א ֶ ּבן ֲח ִכינַ אי אוֹ ֵמר:
ַאף ַהלּ וֹ ֵב ׁש ִ ּכ ְל ַאיִ ם.
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אינוֹ ַה ׁ ּ ֵשם.
ָא ַמר ָל ֶהםַ :אף ַה ָ ּנזִ יר ,לֹא הוּא ַה ׁ ּ ֵשם.

ְ ּג ָמ ָרא
ֲא ַמר ַרב ִ ּב ִ ּ
יבי ֲא ַמר ַרב ַא ִסי:
לֹא ּפוֹ ׁ ֵשט וְ לוֹ בֵ ׁש ַמ ָּמ ׁש,
ֶא ָּלא ֲאפִ ילּ ּו ַמכְ ִניס וּמוֹ צִ יא ֵ ּבית יָ ד אוּנְ ָקלִ י ׁ ֶשלּ וֹ .263
ַמ ְחוֵ י ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
ַע ּיוֹ לֵ י וְ ַא ּפוֹ ֵקי.
ַרב ַא ׁ ִשי אוֹ ֵמר:
ֲאפִ ילּ ּו לֹא ׁ ָש ָהה ֶא ָּלא ְּכ ֵדי לִ ְפ ׁשוֹ ט וְ לִ לְ בּ וֹ ׁש ַ -ח ָ ּייב.

רש"י
מתני'.
היה לבוש כלאים  -אחד מן השוק
ולא נזיר.
יש חורש תלם אחד  -יש עובר בלא
תחרוש בשור ובחמור ונלקטים
עליו איסורים הרבה עם אותו לאו
בלבד ובהא לא קא עסיק שיהא
חורש בכמה שוורים וכמה חמורים
והרי נלקטים איסורין הרבה עליו
דלכל הפחות קאמר ואלאו דכלאים
קאי ללקוט עליו כל איסורין שהוא
יכול.
והן מוקדשין  -בגמ' מוקי ליה
בבכור בכור שור ופטר חמור וקעבר
בהן משום לא תעבוד בבכור שורך
ואליבא דרבי יהודה דאמר בפ"ק
דבכורות )דף ט (:פטר חמור אסור
בהנאה דבכלל לא תעבוד הוא
ואע"ג דבקרא כתיב בכור שורך
איהו דריש לי' בכור שורך למעוטי
שותפות ולא למעוטי פטר חמור אי
נמי מתני' כמאן דממעט פטר חמור
מהכא שור וחמור דקתני במתני'
לאו דוקא דשור ושה קאמר והאי
דנקט חמור משום לישנא דקרא
דגבי כלאים כתיב שור וחמור והוא
הדין לכל שני מינין ומשום הנאה
דמיתהני מהקדש והוה ליה הזיד
במעילה לא לקי דבכור לאו בר
מעילה הוא דהא ממון כהן הוא
דאין מעילה אלא בקדשי גבוה
דמקדשי ה' כתיב ואין מעילה
בבכור אלא בנהנה מן האימורים
אחר זריקת דמים דהנהו לגבוה
נינהו והוא הדין לכל קדשים קלים
ובקדשי קדשים יש בהן מעילה
לפני זריקת דמים דלגבוה נינהו
אבל משנזרק הדם זכו בהו כהנים
משולחן גבוה והוה ליה ממון כהן
ואין בו מעילה וכן מוכח בר"ה )דף
כח( בשופר של עולה לא יתקע ואם
תקע יצא בשופר של שלמים לא
יתקע ואם תקע לא יצא מאי טעמא
עולה דבת מעילה היא כיון דמעל
בה נפקא לחולין שלמים דלאו בני
מעילה נינהו לא נפקי לחולין והכי
נמי מוכח במס' מעילה ובכמה
דוכתי.
וכלאים בכרם  -דמכסי בהדי
דאזיל ומחפה בזורע.
שביעית  -נמי משום זורע
בשביעית.
ויום טוב  -דקעביד חרישה ביו"ט.
כהן  -והוא נזיר והולך במקום
טומאה אחר מחרשתו דאיכא חד
לאו משום כהן לנפש לא יטמא
בעמיו וחד משום נזיר על כל נפשות
מת לא יבוא.
אינו השם  -אינו לאו זה נלקט עליו
משום חרישה אלא משום לבישה.
אף נזיר  -נזיר וכהן קאמר ולא
דייק.
אינו השם  -אין לאו שלו בא עליו
משום חרישה אלא משום כניסה
שנכנס למקום טומאה.
גמ'.
אפילו מכניס ומוציא בית יד
אונקלי שלו  -מכניס ומוציא ידו
בבית יד חלוקו דמי כפושט ולובש.
עיולי ואפוקי  -ממש.

 263כך במסורת הש"ס .בדפוס:
יביֲ ,א ַמר רבי יוֹ ֵסי:
ֲא ַמר ַרב ִ ּב ִ ּ
ּפוֹ ׁ ֵשט וְ לוֹ בֵ ׁש  -לוֹ בֵ ׁש ַמ ָּמ ׁש,
אוֹ ֲא ִפילּ ּו ַמכְ נִ יס וּמוֹ צִ יא ֵ ּבית יָ ד אוּנְ ָקלִ י ׁ ֶשלּ וֹ ?
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .29כא ,ב
"יֵ ׁש חוֹ ֵר ׁש ֶּת ֶלם וְ ַח ָ ּייב ָע ָליו ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשמוֹ נָ ה ָלאוִ ין:
...
וְ ִכ ְל ַאיִ ם ְ ּב ֶכ ֶרם".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ַ ּב ֲחבו ָּרה נ ְִמנ ּו וְ גָ ְמרוּ:
ַהחוֹ ֶפה ְ ּבכִ לְ ַאיִם  -לוֹ ֶקה.
ֲא ַמר לֵ ּיהַ 264ר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לָ או ִמ ׁ ְשנ ֵָתנ ּו ִהיא זוֹ ?!
"יֵ ׁש חוֹ ֵר ׁש ֶּת ֶלם ֶא ָחד ,וְ ַח ָ ּייב ָע ָליו ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשמוֹ נָ ה ָלאוִ ין:
ַהחוֹ ֵר ׁש ְ ּב ׁשוֹ ר ו ַּב ֲחמוֹ ר ,וְ ֵהן מו ְּקדָּ ׁ ִשין ,וְ כִ ְל ַאיִ ם ְ ּב ֶכ ֶרם".
ַהאי חוֹ ֵר ׁש ,דְּ ִמ ַח ֵ ּייב ִמ ׁ ּשוּם ִּכלְ ַאיִםֵ ,היכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לַ ּה?
לָ או דִּ ְמיכַ ּ ֵסי ַ ּב ֲה ֵד ּיה דְּ ָאזֵ יל!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְ
ּ
ִאי לָ או דִּ ְדלַ אי לָ ך ַח ְס ּ ָפאִ ,מי ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ַמ ְר ָג ִנ ָיתא ּתו ַּת ּה?!
ֲא ַמר לֵ ּיה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִאי לָ או דְּ ִק ְּיל ָס ְך ַ ּגבְ ָרא ַר ָ ּבה,
ֲהוָ ה ָא ִמינָא:
ַמ ְת ִנ ִיתין ַמ ִ ּני ַ -ר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ִהיא,
דַּ ֲא ַמרַ :ה ְּמ ַק ֵ ּיים ִּכלְ ַאיִם  -לוֹ ֶקה.
ַמאי ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א?
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַה ְּמנַ ֵ ּכ ׁש וְ ַה ְּמ ַח ֶּפה ְ ּבכִ ְל ַאיִ ם  -לוֹ ֶקה;
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמרַ :אף ַה ְּמ ַק ֵ ּיים".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א?
דְּ ַתנְ ָיא:
"" ָ ׂ
ש ְד ָך ל ֹא ִתזְ ַרע ִּכלְ ָאיִ
ּ
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא זוֹ ֵרע; ְמ ַק ֵיים ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִּ " :כלְ ַאיִ םָ ,שׂ ְד ָך ל ֹא"."266

ם") 265ויקרא יט ,יט( -

 264כך במסורת הש"ס .בדפוס :לָ ֶהן.
ֶ 265את ֻח ּק ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו ְ ּב ֶה ְמ ְּת ָך ל ֹא ַת ְר ִ ּב ַיע ִּכלְ ַאיִ ם ָשׂ ְד ָך ל ֹא ִתזְ ַרע ִּכלְ ָאיִ ם ו ֶּבגֶ ד ִּכלְ ַאיִ ם ׁ ַש ַע ְטנֵ ז ל ֹא יַ ֲעלֶ ה ָעלֶ ָיך
 266כך מתוקן בדפוסים .בדפוסּ ְ " :ב ֶה ְמ ְּת ָך ל ֹא ַת ְר ִ ּב ַיע ִּכלְ ַאיִ םָ ,שׂ ְד ָך ל ֹא ִתזְ ַרע ִּכלְ ָאיִ ם".

רש"י
בחבורה  -נראה לי יום אסיפה או
יום וועד היה להם שקורין חבורה.
דדלאי  -הגבהתי.
מי משכחת מרגניתא  -דאי לאו
דאמרי לך הוי אמרת חורש דמחייב
בכלאים לאו משום זורע אלא
משום )מקום( מקיים דשביק ולא
עקר להו.
אי לאו דקלסך גברא רבה  -רבי
ינאי הוה מוקימנא מתניתא
דמחייבא חורש בכלאים דמשום
מקיים הוא וכרבי עקיבא ומאן
דאית ליה מקיים בכלאים פטור
פוטר נמי במחפה אבל רבי ינאי
קלסך והודה לך דמחפה משום
זורע מיחייב לכולי עלמא
דמדקאמר רבי ינאי המחפה
בכלאים לוקה ולא קאמר מקיים
בכלאים לוקה ש"מ דעדיף ליה
מחפה ממקיים דמחפה כזורע
חשיב ליה וחייב לכולי עלמא וכי
אמרת ליה לא משנתנו היא הודה
לדבריך שיפה אמרת ואי לאו
דקלסך הוה אמינא טעם דמתניתין
משום מקיים דמקיים בכלאים
לוקה לרבי עקיבא וכן בשביעית
משום חורש מחייב ליה תנא
דמתניתין ומאן דפטר במקיים פטר
נמי במחפה.
מאי רבי עקיבא דתניא המנכש
והמחפה  -ולא גרסינן דתנן
דברייתא היא ולא ִמ ְשׁנָה.
המנכש והמחפה בכלאים לוקה
רבי עקיבא אומר אף המקיים -
כולה רבי עקיבא קאמר לה המנכש
והמחפה בכלאים לוקה דמקיים
הוא שר"ע כו' והכי משני ליה
במועד קטן ורבנן דפליגי עליה דרבי
עקיבא סבירא להו מחפה אינו
לוקה דמאן דפטר במקיים פטר
במחפה והמנכש עוקר עשבים רעים
כדי שיגדלו האחרים יותר לוקה
דחשיב כזורע כלאים.
בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא
תזרע כלאים  -ושמעינן ליה הכי
כלאים שדך לא דעקרינן ליה
מפשטיה לדרשא דהוה מצי
למיכתב בהמתך כלאים לא תרביע
ומדסמך כלאים לשדה שמע מינה
להכי הוא דאתא.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .30כא ,ב
ָא ַמר לֵ ּיה עוּלָ א לְ ַרב נַ ְח ָמן:
וְ לִ ילְ ֵקי נ ִַמי ִמ ׁ ּשוּם זוֹ ֵר ַע ְ ּביוֹ ם טוֹ ב!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ָּת ָנא וְ ׁ ִש ּיֵיר.
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ָּת ָנא ָק ָּת ֵניְ ׁ " :שמוֹ נָ ה" ,וְ ַא ְּת ָא ְמ ַר ְּתָּ :תנָ א וְ ׁ ִש ֵ ּייר?!
יה ר ּבה267:
ּ

ֲא ַמר לֵ ַ ָ
יֵ ׁש ִחילּ וּק ְמלָ אכוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ֵאין ִחילּ וּק ְמלָ אכוֹ ת ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ָע ָדא ְּת ֵהא.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
וְ ֵאין ִחילּ וּק ְמלָ אכוֹ ת ְ ּביוֹ ם טוֹ ב?!
ה ּתניא268:
וְ ָ ַ ְ ָ
269
ּ
ּ
" ַה ְּמ ַב ׁ ֵשל ִגיד ַה ָ ּנ ׁ ֶשה ְ ּב ָח ָלב ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ,וַ ֲאכָ לוֹ  -לוֹ ֶקה ָח ֵמ ׁש:
לוֹ ֶקה ִמ ׁ ּשוּם אוֹ כֵ ל ִ ּגיד,
וְ לוֹ ֶקה ִמ ׁ ּשוּם ְמ ַב ׁ ּ ֵשל ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶשלּ ֹא ְלצוֹ ֶר ְך,
וְ לוֹ ֶקה ִמ ׁ ּשוּם ְמ ַב ׁ ּ ֵשל ִ ּגיד ְ ּב ָח ָלב,
שר ְ ּב ָח ָלב,
וְ לוֹ ֶקה ִמ ׁ ּשוּם אוֹ כֵ ל ָ ּב ָ ׂ
כב,א וְ לוֹ ֶקה ^ ִמ ׁ ּשוּם ַה ְב ָע ָרה".
וְ ִאם ִא ָיתא -
ּ
ּ
ִמ ׁ ּשוּם ַהבְ ָע ָרה לָ א ִמ ַח ֵייב ,דְּ ָהא ִא ַיחיֵיב לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ׁ ּשוּלוֹ !
ַא ּ ִפיק ַהבְ ָע ָרה ,וְ ָעיֵ יל ִ ּגיד ַה ּנ ׁ ֶָשה ׁ ֶשל ְנבֵ ילָ ה.
וְ ָה ָתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
"לוֹ ֶקה ׁ ְש ַּתיִ ם ַעל ֲאכִ ָילתוֹ  ,וְ ׁ ָשל ֹׁש ַעל ִ ּב ׁ ּשוּלוֹ ";
וְ ִאי ִא ָיתא ָ ׁ -של ֹׁש ַעל ֲאכִ ילָ תוֹ הוּא ַח ָ ּייב!

רש"י
ולילקי נמי משום זורע  -דהא נמנו
וגמרו דמחפה זורע הוא כדאמרן.
ואין חילוק מלאכות ביום טוב  -אם
עשה שתים ושלש מלאכות בהעלם
אחד או עשה מלאכה שיש בה
שתים אינו חייב אלא אחת למ"ד
)שבת דף ע( הבערה לחלק יצאת
סבירא ליה אין חילוק מלאכות
ביו"ט דביו"ט לא יצאת הבערה
ומ"ד נמי הבערה ללאו יצאת
ונפקא ליה חילוק מלאכות מועשה
אחת מהנה הני מילי באיסורי
דאית בהן חיוב חטאת כגון
מלאכות דשבת דזדונן כרת ושגגתן
חטאת דבההיא פרשה דועשה
מאחת מהנה קמיירי בחטאת אבל
יו"ט דחיוב מלקות הוא ואין זדונו
כרת אין בו חילוק מלאכות.
לוקה משום מבשל  -גיד ביום טוב
ומשום מבשל בשר בחלב קסבר יש
בגידין בנותן טעם תלתא לא תבשל
כתיבי חד לאכילה וחד להנאה וחד
לבישול בשחיטת חולין )דף קטו.(:
משום הבערה  -דאי הוה איהו
מבעיר וחבירו מבשל הוו תרוייהו
חייבין דמבעיר ומבשל אבות
מלאכות אלמא מיחייב משום יו"ט
שתים הבערה ובישול.
ה"ג  -ואם איתא אהבערה לא
ליחייב דהא איחייב ליה משום
מבשל.
גיד הנשה של נבילה  -דלוקה אף
משום נבילה שאכל.
שלש על בישולו  -בישול בשר
בחלב ובישול שלא לצורך יו"ט
והבערה שלא לצורך ושתים על
אכילתו אכילת גיד ואכילת בשר
בחלב ואם איתא דמפקת הבערה
ומעיילת אכילת נבילה הוי איסור
ג' על אכילתו.
ואזהרת עצי הקדש מהכא -
ואשריהם תשרפון באש לא תעשון
כן לה' אלהיכם.

ֶא ָּלא ַא ּ ִפיק ַהבְ ָע ָרה ,וְ ָעיֵ יל ֲעצֵ י ֲא ׁ ֵש ָירה;
וְ ַאזְ ָה ָר ֵת ּיה ֵ -מ ָהכָ א:
270
"וְ ל ֹא יִ ְד ַ ּבק ְ ּביָ ְד ָך" וְ גוֹ ' )דברים יג ,יח(.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ לִ ילְ ֵקי נ ִַמי ִמ ׁ ּשוּם" :ל ֹא ָתבִ יא תוֹ ֵעבָ ה ֶאל ֵ ֶ

ּבית ָך") 271דברים ז ,כו(!

ֶא ָּלא,
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ישלוֹ ַ ּב ֲעצֵ י ֶה ְקדֵּ ׁש;
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִ ּב ׁ ּ ְ
שוּן ֵּכן לַ ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם") 272דברים יב ,ג-ד(.
וְ ַאזְ ָה ָר ֵת ּיה ֵ -מ ָהכָ א":וַ ֲא ׁ ֵש ֵר ֶיהם ִּת ְשׂ ְרפוּן ָ ּב ֵא ׁש ...ל ֹא ַת ֲע ׂ

 267כך בב"ח .בדפוסֲ :א ַמר ָרבָ א.:
 268כך במסורת הש"ס .בדפוס :וְ ָה ְּתנַ ן.
 269כך בב"ח .בדפוס :בלי "הנשה".
 270וְ ל ֹא יִ ְד ַ ּבק ְ ּביָ ְד ָך ְמאו ָּמה ִמן ַה ֵח ֶרם לְ ַמ ַען יָ ׁשוּב ה' ֵמ ֲחרוֹ ן ַא ּפוֹ וְ נָ ַתן לְ ָך ַר ֲח ִמים וְ ִר ַח ְמ ָך וְ ִה ְר ֶ ּב ָך ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע לַ ֲאב ֶֹת ָיך
 271וְ ל ֹא ָת ִביא תוֹ ֵע ָבה ֶאל ֵ ּב ֶית ָך וְ ָהיִ ָית ֵח ֶרם ָּכמֹה ּו ׁ ַש ֵ ּקץ ְּת ׁ ַש ְּק ֶצנּ ּו וְ ַת ֵעב ְּת ַת ֲע ֶבנּ ּו ִּכי ֵח ֶרם הוּא
 272ג וְ נִ ַּת ְצ ֶּתם ֶאת ִמזְ ְ ּבח ָֹתם וְ ׁ ִש ַ ּב ְר ֶּתם ֶאת ַמ ֵ ּצב ָֹתם וַ ֲא ׁ ֵש ֵר ֶיהם ִּת ְשׂ ְרפוּן ָ ּב ֵא ׁש ו ְּפ ִסילֵ י ֱאל ֵֹה ֶיהם ְּתגַ דֵּ עוּן וְ ִא ַ ּב ְד ֶּתם ֶאת ׁ ְש ָמם ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ַההוּא .ד ל ֹא
ַת ֲעשׂ וּן ֵּכן לַ יהֹוָ ה ֱאל ֵֹהיכֶ ם
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .31כב ,א
]"יֵ ׁש חוֹ ֵר ׁש ֶּת ֶלם וְ ַח ָ ּייב ָע ָליו ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשמוֹ נָ ה ָלאוִ ין .["...
>ס ָימן שנבא"י שנ"ז<
ִ
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב הוֹ ׁ ַש ְעיָא:
וְ לִ ְיח ׁשוּב ִנַמי'ַ :הזּוֹ ֵר ַע ְ ּבנ ַַחל ֵא ָיתן';
וְ ַאזְ ָה ָר ֵת ּיה ֵ -מ ָהכָ א:
" ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יֵ ָעבֵ ד בּ וֹ וְ ל ֹא יִ ָּז ֵר ַע") 273דברים כא ,ד(!

רש"י
השמר בנגע הצרעת  -ואמרינן
)שבת דף קלג( בקוצץ בהרתו
הכתוב מדבר והשמר הוא לא
תעשה.
נילקי נמי  -כגון שהיו כלי מחרישה
מעצי אשירה.
קוצץ אילנות טובות  -בהליכתו.

ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב ֲח ַננְ יָא:
וְ לִ ְיח ׁשוּב ִנַמי'ַ :ה ּמוֹ ֵחק ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ַ ּב ֲהלִ יכָ תוֹ ';
וְ ַאזְ ָה ָר ֵת ּיה ֵ -מ ָהכָ א:
"וְ ִא ַ ּב ְד ֶּתם ֶאת ׁ ְש ָמם וְ גוֹ ' ,ל ֹאַ 274ת ֲעשׂ וּן ֵּכן לַ ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם") 275דברים יב ,ג-ד(!
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
וְ לִ ְיח ׁשוּב ִנַמי'ַ :ה ּקוֹ צֵ ץ ֶאת ַ ּב ַה ְר ּתוֹ ';
וְ ַאזְ ָה ָר ֵת ּיה ֵ -מ ָהכָ א:
" ִה ּׁ ָש ֵמר ְ ּבנֶ גַ ע ַה ָ ּצ ַר ַעת") 276דברים כד ,ח(!
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַא ַ ּביֵי:
וְ לִ ְיח ׁשוּב ִנַמי:
ַ'ה ַּמ ִּז ַיח ַהחוֹ ׁ ֶשן ֵמ ַעל ָה ֵאפוֹ ד' ,וְ ַ'ה ֵּמ ִסיר ַ ּבדֵּ י ָארוֹ ן';
וְ ַאזְ ָה ָר ֵת ּיה ֵ -מ ָהכָ א:
278
"ל ֹא 274יָ סוּר ּו") 277שמות כה ,יד-טו(" ,וְ ל ֹא יִ ַּזח ַהח ׁ ֶֹשן" )שמות כח ,כח(!
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ לִ ְיח ׁשוּב ִנַמי'ַ :החוֹ ֵר ׁש ַ ּב ֲעצֵ י ֲא ׁ ֵש ָירה';
וְ ַאזְ ָה ָר ֵת ּיה ֵ -מ ָהכָ א:
"וְ ל ֹא יִ ְד ַ ּבק ְ ּביָ ְד ָך ְמאו ָּמה" 279וְ גוֹ ' )דברים יג ,יח(!
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ָרבִ ינָ א:
וְ לִ ְיח ׁשוּב ִנַמי'ַ :ה ּקוֹ צֵ ץ ִאילָ נוֹ ת טוֹ בוֹ ת';
וְ ַאזְ ָה ָר ֵת ּיה ֵ -מ ָהכָ א:
280
" ִּכי ִמ ֶּמ ּנ ּו תֹאכַ ל ,וְ אוֹ תוֹ ל ֹא ִתכְ רֹת" )דברים כ ,יט(!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי זְ ִע ָירא לְ ַר ִ ּבי ַמ ִ ּני:
וְ לִ ְיח ׁשוּב ִנַמי,
'שבו ָּעה ׁ ֶשלֹא ֶא ְחרוֹ ׁש ְ ּביוֹ ם טוֹ ב'!
ְּכגוֹ ן דַּ ֲא ַמרְ ׁ :
ָה ָתם לָ א ָקא ָחלָ ה ׁ ְשבו ָּעה -
מו ׁ ְּש ַ ּבע וְ עוֹ ֵמד ֵמ ַהר ִסינַ י הוּא.
ֲא ַמר לֵ ּיה:
'שבו ָּעה ׁ ֶשלּ ֹא ֶא ְחרוֹ ׁשּ ֵ ,בין ְ ּבחוֹ ל ֵ ּבין ְ ּביוֹ ם טוֹ ב';
ְּכגוֹ ן דַּ ֲא ַמרְ ׁ :
 273וְ הוֹ ִרד ּו זִ ְקנֵ י ָה ִעיר ַה ִהוא ֶאת ָה ֶעגְ לָ ה ֶאל נַ ַחל ֵא ָיתן ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יֵ ָעבֵ ד בּ וֹ וְ ל ֹא יִ ָּז ֵר ַע וְ ָע ְרפ ּו ׁ ָשם ֶאת ָה ֶעגְ לָ ה ַ ּב ָּנ ַחל
 274כך מתוקן בדפוסים ,על פי הכתוב .בדפוס :וְ ל ֹא.
 275ג וְ נִ ַּת ְצ ֶּתם ֶאת ִמזְ ְ ּבח ָֹתם וְ ׁ ִש ַ ּב ְר ֶּתם ֶאת ַמ ֵ ּצב ָֹתם וַ ֲא ׁ ֵש ֵר ֶיהם ִּת ְשׂ ְרפוּן ָ ּב ֵא ׁש ו ְּפ ִסילֵ י ֱאל ֵֹה ֶיהם ְּתגַ דֵּ עוּן וְ ִא ַ ּב ְד ֶּתם ֶאת ׁ ְש ָמם ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ַההוּא .ד ל ֹא
ַת ֲעשׂ וּן ֵּכן לַ יהֹוָ ה ֱאל ֵֹהיכֶ ם
ִ 276ה ּׁ ָש ֶמר ְ ּבנֶ גַ ע ַה ָצּ ַר ַעת לִ ׁ ְשמֹר ְמאֹד וְ לַ ֲעשׂ וֹ ת ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר יוֹ ר ּו ֶא ְתכֶ ם ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ִ ּים ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִּו ִיתם ִּת ׁ ְש ְמר ּו לַ ֲעשׂ וֹ ת
את ֶאת ַה ַ ּבדִּ ים ַ ּב ּ ַט ָ ּבעֹת ַעל ַצלְ עֹת ָה ָארֹן לָ ֵשׂ את ֶאת ָה ָארֹן ָ ּב ֶהם .טו ְ ּב ַט ְ ּבעֹת ָה ָארֹן יִ ְהי ּו ַה ַ ּבדִּ ים ל ֹא יָ ֻסר ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו
 277יד וְ ֵה ֵב ָ
 278וְ יִ ְר ְּכס ּו ֶאת ַהח ׁ ֶֹשן ִמ ּ ַט ְ ּבע ָֹתיו ֶאל ַט ְ ּבעֹת ָה ֵאפוֹ ד ִ ּב ְפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת לִ ְהיוֹ ת ַעל ֵח ׁ ֶשב ָה ֵאפוֹ ד וְ ל ֹא יִ ַּזח ַהח ׁ ֶֹשן ֵמ ַעל ָה ֵאפוֹ ד
 279וְ ל ֹא יִ ְד ַ ּבק ְ ּביָ ְד ָך ְמאו ָּמה ִמן ַה ֵח ֶרם לְ ַמ ַען יָ ׁשוּב יְ הֹוָ ה ֵמ ֲחרוֹ ן ַא ּפוֹ וְ נָ ַתן לְ ָך ַר ֲח ִמים וְ ִר ַח ְמ ָך וְ ִה ְר ֶ ּב ָך ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע לַ ֲאב ֶֹתיךָ
ִּ 280כי ָתצוּר ֶאל ִעיר יָ ִמים ַר ִ ּבים לְ ִה ָּל ֵחם ָעלֶ ָיה לְ ָת ְפ ָשׂ ּה ל ֹא ַת ׁ ְש ִחית ֶאת ֵע ָצ ּה לִ נְ דּ ַֹח ָעלָ יו ַ ּג ְרזֶ ן ִּכי ִמ ּ ֶמנּ ּו תֹאכֵ ל וְ אֹתוֹ ל ֹא ִתכְ רֹת ִּכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ּ ָשׂ ֶדה לָ בֹא
ִמ ּ ָפנֶ ָיך ַ ּב ָּמצוֹ ר

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

דְּ ִמגּוֹ דְּ ָחלָ ה ֲעלֵ ּיה ׁ ְשבו ָּעה ְ ּבחוֹ ל ָ -חלָ ה ֲעלֵ ּיה ִנַמי ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.
ִמ ִידי דְּ ִא ֵית ּיה ִ ּב ׁ ְש ִאילָ ה ,לָ א ָק ָּתנֵי.
וְ לֹא?!
וַ ֲה ֵרי ֶה ְקדֵּ ׁש!
ִ ּבבְ כוֹ ר.
וַ ֲה ֵרי נָזִ יר!
ִ ּבנְזִ יר ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן.
נְ זִ יר ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ּ ַ -בר ִא ּ ַיט ּמוֹ יֵי לְ ֵמ ִתים הוּא?!
ֶא ָּלא ַהאי ַּת ּנָא ִ -א ּיסוּר כּ וֹ לֵ ל לֵ ית לֵ ּיה.
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רש"י
מי קא חיילא עליה  -הא הוה ליה
נשבע שלא יבטל המצוה ונפקא לן
מלהרע או להיטיב בשבועות )דף
כה( דאין זו שבועה.
מיגו דחיילא עליה שבועה כו' -
היינו איסור כולל ואיסור מוסיף
כגון שבחתיכה עצמה נוסף איסור
כגון אילו נוסף על היו"ט איסור
ע"י שבועה זו וה"ל מוסיף דומיא
דאשת איש ונעשית חמותו דמוסיף
הוא דמעיקרא קיימא ליה בחנק
והשתא קיימא ליה בסקילה א"נ
חלב דנותר מעיקרא קאי עליה
באיסור חלב והשתא איתוסף עליה
איסור נותר ואיסור כולל היינו
שאין איסור נוסף על החתיכה אלא
כולל אחרים באיסורא כגון שנשא
אחות חמותו דמיגו דמיתסר
בכולהו אחוותא איתסר נמי
בחמותו משום אחות אשה אי נמי
כגון חמותו ונעשית אשת איש
דמיגו דכיילה כולי עלמא באיסור
אשת איש כללה נמי לדידיה לחייבו
שתים.
בנזיר שמשון  -ע"י מלאך קיבל
נזירות עליו דההוא אין לו שאלה
דצווי שלמעלה הוא.
נזיר שמשון בר טמויי למתים הוא
 כלום אסור הוא להיטמא למתיםאדם שמקבל נזירתו ע"י מלאך הא
אמרינן במס' נזיר )דף ד (:שמשון
הותר ליטמא למתים ובעי לאפוקי
מהאי קרא ויך מאה וחמשים וגו'
ופריך ליה אימא דשוינהו גוססין
אלא גְּ מָ ָרא ואית דמפרשי נזיר
שמשון נזיר מן הבטן וקשיא לן
ההיא נמי בשאלה איתיה שהיה
אביו יכול לישאל עליו ואפילו מת
אביו בשאלה מיהא הוה ההוא
שעתא.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .32כב ,א
ֲא ַמר ַר ִ ּבי הוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ַה ַּמ ְר ִ ּב ַיע ׁשוֹ ר ּ ְפסוּלֵ י ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשים  -לוֹ ֶקה ׁ ְש ַניִם.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ַה ַּמנ ְִהיג ְ ּב ׁשוֹ ר ּ ְפסוּלֵ י ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשים  -לוֹ ֶקה;
ׁ ֶש ֲה ֵרי ּגוּף ֶא ָחד הוּא ,וַ ֲעשָׂ אוֹ ַה ָּכתוּב ִּכ ׁ ְשנֵ י ּגו ִּפים.

רש"י
המרביע שור פסולי המוקדשין -
שנפדה אפילו על מינו לוקה שהרי
גוף אחד ועשאו הכתוב שני גופין
דתורת חולין ותורת קדשים יש
עליו תורת חולין שמותר באכילה
מחוץ לפתח אהל מועד כאילו לא
הוקדש מעולם ותורת קדשים
שאסור בגיזה ועבודה כדאמרינן
בספרי בכל אות נפשך תזבח ואכלת
בשר במה הכתוב מדבר אם בבשר
תאוה הרי כבר אמור כי ירחיב ה'
אלהיך את גבולך וגו' כי תאוה
נפשך וגו' אם באכילת קדשים הרי
כבר אמור כי אם במקום וגו' שם
תעלה וגו' הא אין הכתוב מדבר
אלא בפסולי המוקדשין שנפדו
תזבח ולא גיזה דאסור בגיזה
ועבודה בשר ולא חלב ואכלת ולא
לכלביך והלכך אסור להרביעו אפי'
עם מינו משום כלאים שמרביע
חולין על קדשים או קדשים על
חולין וכן במנהיג אפילו מנהיג עם
מינו ואפילו מנהיגו בפני עצמו
חולין וקדשים הוא וחייב משום
כלאים דחרישה דהוא עצמו כלאים
שעשאן הכתוב שני גופין ולא
שמעתי ראיה מנלן דחולין וקדשים
כלאים זה בזה ודבר תימה הוא.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .33כב ,א
ִמ ְׁשנָה
ַ ּכ ָּמה ַמ ְל ִקין אוֹ תוֹ ?
ַא ְר ָ ּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת;
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ְ " :ב ִמ ְס ּ ָפרַ .א ְר ָ ּב ִעים") 281דברים כה ,ג-ד( -
ִמנְ יָ ן ׁ ֶשהוּא סוֹ כֵ ם ֶאת ַה ַא ְר ָ ּב ִעים.282
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ְש ֵלימוֹ ת הוּא לוֹ ֶקה.
וְ ֵה ָיכן הוּא לוֹ ֶקה ֶאת ַה ְ ּי ֵת ָירה?
ֵ ּבין ְ ּכ ֵת ָפיו.
ֵאין אוֹ ְמ ִדין אוֹ תוֹ ֶ ,א ָ ּלא ְ ּב ַמכּ וֹ ת ְראוּיוֹ ת ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּלש.
ֲא ָמדוּה ּו ְל ַק ֵ ּבל ַא ְר ָ ּב ִעים ,וְ לוֹ ֶקה ִמ ְק ָצת,
כב,ב וְ ָא ְמד ּו ׁ ֶש ֵאין יָ כוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ַא ְר ָ ּב ִעים -
ּ ָפטוּר.
ש ֵרה,
ֲא ָמדוּה ּו ְל ַק ֵ ּבל ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְ ׂ
ו ִּמ ׁ ּ ֶש ָ ּל ָקהָ ,א ְמד ּו ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל הוּא ְל ַק ֵ ּבל ַא ְר ָ ּב ִעים -
ּ ָפטוּר.

ְ ּג ָמ ָרא

רש"י
מתני'.
שנאמר במספר ארבעים  -והפילו
השופט והכהו לפניו כדי רשעתו
במספר )דברים כה( וסמיך ליה
ארבעים יכנו ודרשינן כמאן דכתיב
במספר ארבעים מנין שהוא סוכם
את הארבעים כדמפרש בגמ'
דמדלא כתיב יכנו ארבעים במספר
אלא במספר ארבעים יכנו שמעינן
דהכי קאמר מנין הסוכם הארבעים
חשבון המשלים סכום של ארבעים
שגורם לקרות אחריו ארבעים
והיינו שלשים ותשע.
ראויות להשתלש  -בגְּ מָ ָרא מפרש.
ואמדו שאין יכול לקבל פטור -
דכיון דנתבזה בבית דין ולקה קצת
סגי ליה בהכי אבל לא לקה אלא
אמדוהו לארבעים וחזרו ואמדו
שאין יכול לקבל כולם לא מיפטר
דאין רשאין לגרוע האומד אלא
לוקה אחר זמן והכי נמי אם
אמדוהו לשמונה עשר ומשלקה
חזרו ואמדו שיכול עדיין לקבל
ארבעים פטור משום דלקה אבל לא
לקה רשאין להוסיף על אומד
ראשון.
גמ'.
כמה טפשאי שאר אינשי  -כמה
שוטים הללו רוב בני אדם.

ַמאי ַט ְע ָמא?
ִאי ְּכ ִתיב'ַ :א ְר ָ ּב ִעים ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר',
ֲהוָ ה ָא ִמינָאַ :א ְר ָ ּב ִעים ְ ּב ִמ ְניָ י ָנא;
ַה ׁ ְש ָּתא ,דִּ כְ ִתיבּ ְ " :ב ִמ ְס ּ ָפר ַא ְר ָ ּב ִעים" )דברים כה ,ג-ד( -
ִמ ְניָן ׁ ֶשה ּוא סוֹ כֵ ם ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ֲא ַמר ָרבָ א:
ַּכ ָּמה ִט ּ ְפ ׁ ָש ֵאי ׁ ְש ָאר ֱאינָ ׁ ֵשי,
דְּ ָק ְי ֵימי ִמ ַ ּק ֵּמי ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה ,וְ לֹא ָק ְי ֵימי ִמ ַּק ֵּמי ַ ּגבְ ָרא ַר ָ ּבה;
דְּ ִאילּ ּו ְ ּב ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה ְּכ ִתיבַ " :א ְר ָ ּב ִעים",
וְ ָאתוֹ ַר ָ ּבנָן ּ ָ -בצְ ר ּו ֲח ָדא.

 281ב וְ ָהיָ ה ִאם ִ ּבן ַהכּ וֹ ת ָה ָר ׁ ָשע וְ ִה ּ ִפילוֹ ַה ּׁש ֵֹפט וְ ִה ָּכה ּו לְ ָפנָ יו ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעתוֹ ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר .ג ַא ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכנּ ּו ל ֹא י ִֹסיף ּ ֶפן י ִֹסיף לְ ַהכּ ֹתוֹ ַעל ֵא ֶּלה ַמ ָּכה ַר ָ ּבה וְ נִ ְקלָ ה
ָא ִח ָיך לְ ֵעינֶ ָיך
 282כך במסורת הש"ס ,על פי הגמרא להלן .בדפוסָ :סמו ְּך ְל ַא ְר ָ ּב ִעים.

136

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .34כב ,ב

" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ :א ְר ָ ּב ִעים ׁ ְש ֵלימוֹ ת וְ כוּ' ֵ ּבין ְ ּכ ֵת ָפיו."283
ֲא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה?
דִּ כְ ִתיב:
" ָמה ַה ּ ַמכּ וֹ ת ָה ֵא ֶּלה ֵ ּבין יָ ֶד ָיך?
וְ ָא ַמרֲ :א ׁ ֶשר ֻה ֵּכ ִתי ֵ ּבית ְמ ַא ֲהבָ י") 284זכריה יג ,ו(.
וְ ַר ָ ּבנָ ן?
ַההוּא ּ ְ -ב ִתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן הוּא דִּ כְ ִתיב.

 283כך במסורת הש"ס .בדפוס :בלי "בין כתפיו".
 284וְ ָא ַמר ֵאלָ יו ָמה ַה ַּמכּ וֹ ת ָה ֵא ֶּלה ֵ ּבין יָ ֶד ָיך וְ ָא ַמר ֲא ׁ ֶשר ֻה ֵּכ ִיתי ֵ ּבית ְמ ַא ֲה ָבי

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .35כב ,ב
" ֵאין אוֹ ְמ ִדין ֶא ָ ּלא ְ ּב ַמכּ וֹ ת ָה ְראוּיוֹ ת ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּלש.
ֲא ָמדוּה ּו ְל ַק ֵ ּבל ַא ְר ָ ּב ִעים ,וְ לוֹ ֶקה ִמ ְק ָצת,
כב,ב וְ ָא ְמד ּו ׁ ֶש ֵאין יָ כוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ַא ְר ָ ּב ִעים ָ ּ -פטוּר.
ש ֵרה,
ֲא ָמדוּה ּו ְל ַק ֵ ּבל ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְ ׂ
ו ִּמ ׁ ּ ֶש ָ ּל ָקהָ ,א ְמד ּו ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל הוּא ְל ַק ֵ ּבל ַא ְר ָ ּב ִעים – ָּפטוּר".
לָ ָקה ִ -אין,
לֹא לָ ָקה  -לָ א.
ו ְּר ִמי ְנהוּ:
" ֲא ָמדוּה ּו ְל ַק ֵ ּבל ַא ְר ָ ּב ִעים,
וְ ָחזְ ר ּו וְ ָא ְמד ּו ׁ ֶש ֵאין יָ כוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ַא ְר ָ ּב ִעים -
ּ ָפטוּר.
ש ֵרה,
ֲא ָמדוּה ּו ְל ַק ֵ ּבל ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְ ׂ
וְ ָחזְ ר ּו וַ ֲא ָמדוּה ּו ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ַא ְר ָ ּב ִעים -
ּ ָפטוּר"!
ֲא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא  -דַּ ֲא ָמדוּה ּו לְ יוֹ ֵמי;
ָהא  -דַּ ֲא ָמדוּה ּו לְ ָמ ָחר וּלְ יוֹ ָמא אוֹ ָח ָרא.

רש"י
ורמינהו אמדוהו לקבל ארבעים
וחזרו ואמדו שאין יכול פוטרין
אותו  -אע"ג דלא לקה אלמא דלא
שני בין לקה ללא לקה וה"נ בין
שאמדוהו לארבעים בין שאמדוהו
לשמונה עשרה לא עבדינן ליה אלא
אומד ראשון וקשה בין מרישא ובין
מסיפא.
הא דאמדוהו ליומי'  -מתניתין
באמדוהו ליומיה לקבל מ' או
שמונה עשרה והלכך כי חזרו
ואמדו בו ביום שאין יכול לקבל או
יכול איגלאי מילתא דאומד שלהם
לא היה כלום כיון דבו ביום סתרו
כל מה שאמדו שהרי זה לא נשתנה
ולא הכחיש בשהות מועט כזה ויש
לומר דהם טעו באומד הלכך כי
אמדו תחלה לארבעים וחזרו
ואמדו בו ביום שאין יכול לקבל
אם לקה מקצתן פוטרין אותו
שהרי נתבזה ואם לא לקה הרי הוא
כמי שלא אמדוהו כלל ועכשיו הוא
דמעיינו בדיניה ואמרו אין יכול
וממתינין לו עד שיבריא ויהיו
אומדין אותו אומד הראוי לו וכן
אמדו תחלה לי"ח ובו ביום חזרו
ואמדו שיכול לקבל ארבעים
איגלאי מילתא דטעו באומד ראשון
ואינו כלום והלכך אם לקה כבר כל
השמונה עשרה פוטרין אותו דכיון
דיצא מב"ד כבר בזיון ב"ד הוא
להחזירו אבל לא לקה רשאין
להוסיף על אומד ראשון דאינו
כלום.
וברייתא בדאמדוהו למחר או
ליומא אוחרא  -ליום אחר דההוא
ודאי אומד גמור הוא שיפה עיינו
שהיה יכול זה לקבל עד אותו יום
כך וכך מכות אלא נשתנה והכחיש
הלכך כי אמדוהו לארבעים עד יום
פלוני וכשהגיע יום פלוני אמדו
שאין יכול לקבל כולם אומד ראשון
אומד גמור היה והואיל ונשתנה
ונתקלקל שאין יכול לקבל פטור
אע"פ שלא לקה שהרי נתבזה
באותו אומד וכי אמדוהו נמי
לשמונה עשרה עד יום פלוני
וכשהגיע יום פלוני אמדו שיכול
לקבל ארבעים אין לוקה אלא
אומד ראשון דאומד גמור היה כך
נראה לרבי ,לישנא אחרינא מתני'
דאמדוהו ליומיה לקבל ארבעים
והלכך אין פוטרין אותו אלא אם
כן לקה דודאי יהא בו כח לקבל
קצת מן המכות אמדוהו לקבל
ליום או ליומים ודאי אין בו כח
ואם חזרו בהם פטור מיד וכן קיבל
ר' מח"ע ולא נהירא דמשום
דאמדוהו ליומיה אמאי ברירא לן
שיהא בו כח לקבל קצת מן המכות
הם אומדין שאין יכול ואנן אמרינן
לילקי ולימות ועוד דאם לקה
אמרינן במתניתין ולא דמלקינן
ליה לכתחלה ,מ"ר.
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 .36כב ,ב
ִמ ְׁשנָה
ָע ַבר ֲע ֵב ָירה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ׁ ְשנֵ י ָלאוִ ין:
ֲא ָמדוּה ּו אוֹ ֶמד ֶא ָחד  -לוֹ ֶקה ,ו ָּפטוּר;
וְ ִאם ָלאו  -לוֹ ֶקה ,ו ִּמ ְת ַר ּ ֵפא ,וְ חוֹ זֵ ר וְ לוֹ ֶקה.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ָה ַּת ְנ ָיא:
" ֵאין אוֹ ְמ ִדין אוֹ ֶמד ֶא ָחד ִל ׁ ְשנֵ י ָלאוִ ין"!
ֲא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא  -דַּ ֲא ָמדוּה ּו לְ ַא ְר ָ ּב ִעים וַ ֲח ָדא,
ָהא  -דַּ ֲא ָמדוּה ּו לְ ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ַת ְר ֵּתי.

רש"י
מתני'.
עבירה שיש בה שני לאוין  -כגון
חורש בשור וחמור וכלאים בכרם.
ואם לאו  -דלא אמדוהו אומד אחד
אלא ללאו אחד אמדוהו תחלה
לוקה ומתרפא.
גמ'.
אמדוהו לארבעים וחדא  -כל מה
שאומדין עליו עד שלשים ותשע
חשבינן משום חד לאו דכך הוא
דינו למלקות ארבעים חסר אחת
על לאו אחד ואם מוסיפין עליו
אפילו שלש מכות דהוה להו
ארבעים ותרתי חשובין אותן שלש
אומד ללאו האחר ואם לא הוסיפו
אלא שתים מכות דהוו להו
ארבעים וחדא לוקה שלשים ותשע
משום לאו אחד ומתרפא וחוזר
ולוקה דמכות שאינן ראויות
להשתלש לא מלקינן ליה.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .37כב ,ב
ִמ ְׁשנָה
יצד ַמ ְל ִקין אוֹ תוֹ ?
ֵ ּכ ַ
כּ וֹ ֶפה ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו ַעל ָה ַע ּמוּד ֵה ָיל ְך וְ ֵה ָיל ְך,
וְ ַח ַּזן ַה ְ ּכנֶ ֶסת אוֹ ֵחז ִ ּב ְבגָ ָדיו:
ִאם נִ ְק ְרע ּו נִ ְק ְרע ּו ,וְ ִאם נִ ְפ ְרמ ּו נִ ְפ ְרמ ּוַ ,עד ׁ ֶשהוּא ְמגַ ֶ ּלה ֶאת ִלבּ וֹ .
וְ ָה ֶא ֶבן נְ תוּנָ ה ֵמ ַא ֲח ָריו.
ַח ַּזן ַה ְ ּכנֶ ֶסת עוֹ ֵמד ָע ָליו,
ו ְּרצו ָּעה ְ ּביָ דוֹ ֶ ׁ ,של ֵעגֶ לּ ְ ,כפו ָּלה ֶא ָחד ִל ׁ ְשנַ יִ ם ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְל ַא ְר ָ ּב ָעה,
ו ׁ ְּש ֵּתי ְרצוּעוֹ ת ׁ ֶשל ֲחמוֹ ר עוֹ לוֹ ת וְ יוֹ ְרדוֹ ת ָ ּב ּה.
ֹאש ּה ַמ ַ ּג ַעת ַעל ּ ִפי ְ ּכ ֵריסוֹ .
יָ ָד ּה ֶט ַפח ,וְ ָר ְח ָ ּב ּה ֶט ַפח ,וְ ר ׁ ָ
ו ַּמ ֶ ּכה אוֹ תוֹ ׁ ְש ִל ׁיש ִמ ְ ּל ָפנָ יו,
ו ׁ ְּש ֵּתי יָ דוֹ ת ִמ ְ ּל ַא ָח ָריו.
וְ ֵאינוֹ ַמ ֶ ּכה אוֹ תוֹ  ,לֹא עוֹ ֵמד וְ לֹא יוֹ ׁ ֵשבֶ ,א ָ ּלא מו ֶּּטה;
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִה ּ ִפילוֹ ַה ּׁשוֹ ֵפט") 285דברים כה ,ב(.
וְ ַה ַּמ ֶ ּכה ַמ ֶ ּכה ְ ּביָ דוֹ ַא ַחתּ ְ ,ב ָכל כּ ֹחוֹ .
וְ ַה ּקוֹ ֵרא קוֹ ֵרא:
" ִאם ל ֹא ִת ׁ ְשמוֹ ר לַ ֲעשׂ וֹ ת וְ גוֹ ',
וְ ִה ְפלָ א ה' ֶאת ַמכּ וֹ ְת ָך וְ ֶאת ַמכּ וֹ ת" 286וְ גוֹ ' )דברים כח ,נח-נט(,
וְ חוֹ זֵ ר ִל ְת ִח ַ ּלת ַה ִּמ ְק ָרא;
"ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּתם ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ְ ּב ִרית ַה ּזֹאת" 287וְ גוֹ ' )דברים כט ,ח(;
וְ חוֹ ֵתם" :וְ הוּא ַרחוּם יְ כַ ּ ֵפר ָעוֹ ן" 288וְ גוֹ ' )תהילים עח ,לח(,
וְ חוֹ זֵ ר ִל ְת ִח ַ ּלת ַה ִּמ ְק ָרא.
וְ ִאם ֵמת ַּת ַחת יָ דוֹ ָ ּ -פטוּר.
הוֹ ִסיף לוֹ עוֹ ד ְרצו ָּעה ַא ַחת ,ו ֵּמת ֲ -ה ֵרי זֶ ה ּגוֹ ֶלה ַעל יָ דוֹ .
יעי ֵ ּבין ְ ּב ַמיִ ם ָ ּ -פטוּר.
נִ ְת ַק ְל ֵקלּ ֵ ,בין ְ ּב ֵר ִ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יעי,
ָה ִא ׁיש ּ ְ -ב ֵר ִ
וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ּ ְ -ב ַמיִ ם.
כג,א

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם" :נִ ְקלָ ה") 289דברים כה ,ג(.

רש"י
מתני'.
על העמוד  -עץ אחד נעוץ בקרקע
וגבוה כנגד שתי אמות או אמה
וחצי והוא כפוף ומוטה על אותו
העמוד כאדם הנסמך על בריח דלת
ותולה ידיו למטה וכופתין לו ידיו
בצידי העמוד.
חזן  -שמש הקהל ולא שמעתי בו
שום משמעות.
נפרמו  -דשקושרר"א בלע"ז קריעה
של תפירה.
מאחריו  -של נידון.
כפולה אחת לשתים  -ועוד רצועה
אחרת כפולה לשתים היינו שתים
רצועות שהן ארבע ואותן השתי
רצועות עולות ויורדות בה כלומר
אותן שתי רצועות היו תלויות
באמצע הרצועה ושל חמור לקיים
בהן יבא מי שמכיר אבוס בעליו
כו'.
היה מכה  -וכשהוא מגביה ידו
ומוריד הן עולות ויורדות כך קיבל
רבי מעיקרא ולא נהירא לשון אחר
מפי רבי עולות ויורדות כן דרך
תפירה של רצועה תוחב ראש
רצועה בנקב כנגד מטה וחוזר
ותוחב בנקב אחר דרך מעלה ונראה
כמעלה ומוריד.
ידה טפח  -מקל שתלויה בה ארכה
טפח ורצועה עצמה רחבה טפח
ומגעת עד פי כריסו שמשער כך
שכשהוא מכה כלה ראשה של
רצועה בפי כריסו בתחלת כריסו
שהמכה עומד בצד המוכה ומכה
אותו ברוחב גבו הלכך אורך
הרצועה ברוחב כל גבו עד מקום
שמתחיל שם הכרס ואף ע"ג דאמרן
לעיל האבן נתונה לה לאחוריו
אעפ"כ היה הוא משלחף עצמו לצד
צדו והיה מכה ברחבו.
שליש מלפניו  -על הבטן ושתי
ידות מאחוריו בגְּ מָ ָרא מפרש
טעמא.
והקורא קורא אם לא תשמור  -הא
מיפשט פשיטא לן דבעי קריאה
כדאמרן ]כריתות[ )דף יא( בקורת
תהיה בקרייה תהא דלהכי קתני
הכא והקורא.
אם מת תחת ידו פטור  -דשליח
ב"ד הוא ואמרן לעיל /מכות) /דף
ח( יצא האב המכה את בנו ושליח
ב"ד.
הוסיף לו רצועה  -על האומד ומת
ה"ז גולה על ידו ולא דמי להכהו
עשרה בני אדם בעשר מקלות
דאמרינן בהנשרפין )סנהדרין דף
עח( כולן פטורין דההיא אוקימנא
לה בגוסס בידי אדם.
נתקלקל כו' פטור  -דכתיב ונקלה
והרי נקלה.

ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ִמ ַ ּניִן לִ ְרצו ָּעהֶ ׁ ,ש ִהיא ׁ ֶשל ֵעגֶ ל?
דִּ כְ ִתיבַ " :א ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכ ּנ ּו" )דברים כה ,ג(,
ו ְּס ִמ ְיך לֵ ּיה" :ל ֹא ַת ְחסוֹ ם ׁשוֹ ר ְ ּב ִד ׁישוֹ ") 290דברים כה ,ד(.
 285וְ ָהיָ ה ִאם ִ ּבן ַהכּ וֹ ת ָה ָר ׁ ָשע וְ ִה ּ ִפילוֹ ַה ּׁש ֵֹפט וְ ִה ָּכה ּו לְ ָפנָ יו ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעתוֹ ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר
 286נח ִאם ל ֹא ִת ׁ ְשמֹר לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ָּכל דִּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאת ַה ְּכ ֻת ִבים ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ֶּזה לְ יִ ְר ָאה ֶאת ַה ּׁ ֵשם ַה ִּנכְ ַ ּבד וְ ַהנּ וֹ ָרא ַה ֶּזה ֵאת ה' ֱאל ֶֹה ָיך .נט וְ ִה ְפלָ א יְ הֹוָ ה ֶאת
ַמכּ ְֹת ָך וְ ֵאת ַמכּ וֹ ת זַ ְר ֶע ָך ַמכּ וֹ ת ְ ּגדֹל ֹת וְ נֶ ֱא ָמנוֹ ת וָ ֳחלָ יִ ם ָר ִעים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים
 287ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּתם ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ְ ּב ִרית ַה ּזֹאת וַ ֲע ִשׂ ֶיתם א ָֹתם לְ ַמ ַען ַּת ְשׂ ִּכיל ּו ֵאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲעשׂ וּן
 288וְ הוּא ַרחוּם יְ כַ ּ ֵפר ָעוֹ ן וְ ל ֹא יַ ׁ ְש ִחית וְ ִה ְר ָ ּבה לְ ָה ׁ ִשיב ַא ּפוֹ וְ ל ֹא יָ ִעיר ָּכל ֲח ָמתוֹ
ַ 289א ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכנּ ּו ל ֹא י ִֹסיף ּ ֶפן י ִֹסיף לְ ַהכּ ֹתוֹ ַעל ֵא ֶּלה ַמ ָּכה ַר ָ ּבה וְ נִ ְקלָ ה ָא ִח ָיך לְ ֵעינֶ יךָ
ַ 290א ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכנּ ּו ל ֹא י ִֹסיף ּ ֶפן י ִֹסיף לְ ַהכּ ֹתוֹ ַעל ֵא ֶּלה ַמ ָּכה ַר ָ ּבה וְ נִ ְקלָ ה ָא ִח ָיך לְ ֵעינֶ ָיך
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רש"י

וְ ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ִמ ַ ּניִן לִ יבָ ָמה ׁ ֶש ָ ּנ ְפלָ ה לִ פְ ֵני מו ֵּּכה ׁ ְש ִחיןֶ ׁ ,ש ֵאין חוֹ ְס ִמין אוֹ ָת ּה?
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא ַת ְחסוֹ ם ׁשוֹ ר ְ ּב ִד ׁישוֹ " )דברים כה ,ד(,
ו ְּס ִמ ְיך לֵ ּיהִּ " :כי יֵ ׁ ְשב ּו ַא ִחים יַ ְחדָּ ו" 291וְ גוֹ ' )דברים כה ,ה(.
וְ ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ָּכל ַה ְּמבַ ֶּזה ֶאת ַה ּמוֹ ֲע ִדים ְּ -כ ִאילּ ּו עוֹ בֵ ד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.292
דִּ כְ ִתיבֱ " :אל ֹהֵ י ַמ ֵּסכָ ה ל ֹא ַת ֲע ֶשׂ ה ָּל ְך" )שמות לד ,יז(,
ו ְּס ִמ ְיך לֵ ּיהֶ " :את ַחג ַה ַּמצּוֹ ת ִּת ׁ ְשמוֹ ר") 293שמות לד ,יח(.

גמ'.
אין חוסמין  -אין מגערין בה שלא
תאמר אי אפשי בו.
את המועדות  -חולו של מועד.
חג המצות תשמור  -מפרש בחגיגה
)דף יח( אם בראשון ובשביעי הרי
כבר אמור הא לא בא להזהיר אלא
על חולו של מועד שאסור בעשיית
מלאכה.
אל תשת ידך עם רשע להיות עד
חמס  -היינו מעיד עדות שקר.

וְ ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ָּכל ַה ְּמ ַס ּ ֵפר לָ ׁשוֹ ן ָה ָרע,
וְ כָ ל ַה ְּמ ַק ֵ ּבל לָ ׁשוֹ ן ָה ָרע,
וְ כָ ל ַה ֵּמ ִעיד ֵעדוּת ׁ ֶש ֶקר -
ָראוּי לְ ַה ׁ ְשלִ יכוֹ לַ ְּכלָ בִ ים.
294
דִּ כְ ִתיב" :לַ ֶּכלֶ ב ַּת ׁ ְשלִ יכוּן אוֹ תוֹ " )שמות כב ,ל(,
ו ְּס ִמ ְיך לֵ ּיה" :ל ֹא ִת ּ ָשׂ א ׁ ֵש ַמע ׁ ָשוְ א" 295וְ גוֹ ' )שמות כג ,א( -
שיא.
ָק ֵרי ֵ ּב ּיה נ ִַמי :לֹא ַת ּ ִ ׂ

ִּ 291כי יֵ ׁ ְשב ּו ַא ִחים יַ ְחדָּ ו ו ֵּמת ַא ַחד ֵמ ֶהם ו ֵּבן ֵאין לוֹ ל ֹא ִת ְהיֶ ה ֵא ׁ ֶשת ַה ּ ֵמת ַהחו ָּצה לְ ִא ׁיש זָ ר יְ ָב ָמ ּה יָ בֹא ָעלֶ ָיה וּלְ ָק ָח ּה לוֹ לְ ִא ּׁ ָשה וְ יִ ְ ּב ָמ ּה
 292כך בכתבי היד .בדפוסים ,מחמת הצנזורה :עכו"ם.
ָ
את ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם
ֶ 293את ַחג ַה ַּמצּ וֹ ת ִּת ׁ ְשמֹר ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ּתֹאכַ ל ַמצּ וֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִצ ִּו ִיתך לְ מוֹ ֵעד ח ֶֹד ׁש ָה ָא ִביב ִּכי ְ ּבח ֶֹד ׁש ָה ָא ִביב יָ ָצ ָ
 294וְ ַאנְ ׁ ֵשי ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיוּן לִ י ו ָּב ָשׂ ר ַ ּב ּ ָשׂ ֶדה ְט ֵר ָפה ל ֹא תֹאכֵ ל ּו לַ ֶּכלֶ ב ַּת ׁ ְשלִ כוּן אֹתוֹ
 295ל ֹא ִת ּ ָשׂ א ׁ ֵש ַמע ׁ ָשוְ א ַאל ָּת ׁ ֶשת יָ ְד ָך ִעם ָר ׁ ָשע לִ ְהיֹת ֵעד ָח ָמס

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .38כג ,א
"ו ׁ ְּש ֵּתי ְרצוּעוֹ ת ׁ ֶשל ֲחמוֹ ר עוֹ לוֹ ת וְ יוֹ ְרדוֹ ת ָ ּב ּה ".
ָּת ָנא:
" ׁ ֶשל ֲחמוֹ ר".
ִּכ ְד ָד ֵר ׁיש ַההוּא ָ ּגלִ ילָ ָאה ֲעלֵ ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א:
וְ גוֹ ' )ישעיהו א ,ג( -
"יָ ַדע ׁשוֹ ר קֹנֵ ה ּו ,וַ ֲחמוֹ ר ֵאבוּס ְ ּב ָעלָ יו ,יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ל ֹא יָ ַ
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
יָ בֹא ִמי ׁ ֶש ַּמ ִּכיר ֵאבוּס ְ ּב ָעלָ יו ,וְ י ּ ִָפ ַרע ִמ ִּמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ִּכיר ֵאבוּס ְ ּב ָעלָ יו.
דע"296

 296יָ ַדע ׁשוֹ ר קֹנֵ ה ּו וַ ֲחמוֹ ר ֵאבוּס ְ ּב ָעלָ יו יִ ְשׂ ָר ֵאל ל ֹא יָ ַדע ַע ּ ִמי ל ֹא ִה ְתבּ וֹ נָ ן
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .39כג ,א

ֹאש ּה ַמ ַ ּג ַעת ַעל ּ ִפי ְ ּכ ֵריסוֹ ".
"יָ ָד ּה ֶט ַפח וְ ָר ְח ָ ּב ּה ֶט ַפח ,וְ ר ׁ ָ
ֲא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהָּ :כל ַחד וְ ַחד  -לְ פוּם ַ ּג ֵ ּב ּיה ָעבְ ִדינַן לֵ ּיה.
ֲא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
ִאם ֵּכן ְ -נ ִפ ׁיש לְ ה ּו ְרצוּעוֹ ת טוּבָ א!
ֶא ָּלא,
ֲא ַמר ָרבָ א:
ֲאבַ ָק ָתא ִאית לֵ ּיה:
ִּכי ָ ּב ֵעי ִ -מ ְיק ַטר ֵ ּב ּיה,
ִּכי ָ ּב ֵעי ַ -מ ְר ּ ֶפה ָ ּב ּה.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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רש"י

 .40כג ,א

במספר  -שתי רשעיות מאחריו

" ַמ ְל ִקין אוֹ תוֹ ׁ ְש ִל ׁיש ִמ ְ ּל ָפנָ יו,
ו ׁ ְּש ֵּתי יָ דוֹ ת ִמ ְ ּל ַא ָח ָריו".
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
ֲא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ּ
ּ
ּ
ּ
דַּ ֲא ַמר ְק ָרא" :וְ ִה ִפילוֹ ַה ׁשוֹ ֵפט וְ ִה ָכה ּו לְ ָפנָ יוְ ,כ ֵדי ִר ׁ ְש ָעתוֹ ְ ִ ְ ָ
ִר ׁ ְש ָעה ַא ַחת ִ -מ ְּל ָפ ָניו,
ׁ ְש ֵּתי ִר ׁ ְש ֻע ּיוֹ ת ֵ -מ ַא ֲח ָריו.

ּבמס ּפר"297

 297וְ ָהיָ ה ִאם ִ ּבן ַהכּ וֹ ת ָה ָר ׁ ָשע וְ ִה ּ ִפילוֹ ַה ּׁש ֵֹפט וְ ִה ָּכה ּו לְ ָפנָ יו ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעתוֹ ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר

)דברים כה ,ב( -
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .41כג ,א
" ֵאין ַמ ְל ִקין אוֹ תוֹ לֹא עוֹ ֵמד וְ לֹא יוֹ ׁ ֵשבֶ ,א ָ ּלא מו ֶּּטה;
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִה ּ ִפילוֹ ַה ּׁשוֹ ֵפט") 298דברים כה ,ב(.
ֲא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ַ ּניִן לִ ְרצו ָּעהֶ ׁ ,ש ִהיא מוּכְ ּ ֶפלֶ ת?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר "וְ ִה ּ ִפילוֹ " )דברים כה ,ב(.
וְ ָהא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ י ּה לְ גו ֵּפ ּיה!
ִאם ֵּכן  -לִ כְ ּתוֹ ב ְק ָרא ' ַי ּ ֵטיהוּ';
ַמאי " ִה ּ ִפילוֹ "? ְ ׁ -ש ַמע ִמי ַ ּנ ּה ַּת ְר ֵּתי.

298

וְ ָהיָ ה ִאם ִ ּבן ַהכּ וֹ ת ָה ָר ׁ ָשע וְ ִה ּ ִפילוֹ ַה ּׁש ֵֹפט וְ ִה ָּכה ּו לְ ָפנָ יו ְּכ ֵדי ִר ׁ ְש ָעתוֹ ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .42כג ,א
" ַה ַּמ ֶ ּכה ַ -מ ֶ ּכה ְ ּביָ דוֹ ".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ית ֵירי ַמדָּ ע;
ֵאין ַמ ֲע ִמ ִידין ַח ָּזנִ יןֶ ,א ָ ּלא ֲח ֵס ֵירי כּ ַֹח וִ ֵ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ית ֵירי כּ ַֹח.
ֲא ִפילּ ּו ֲח ֵס ֵירי ַמדָּ ע וִ ֵ
ֲא ַמר ָרבָ א:
ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא.
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא יוֹ ִסיףֶ ּ ,פן יוֹ ִסיף") 299דברים כה ,כג( -
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאֲ :ח ֵס ֵירי ַמדָּ ע ַ -ה ְיינ ּו דְּ צָ ִר ְיך לְ ַאזְ הוֹ ֵרי;
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּתְ :י ֵת ֵירי ַמדָּ ע ִ -מי צָ ִר ְיך לְ ַאזְ הוֹ ֵרי?!
וְ ַר ָ ּבנָ ן?
ֵאין ְמזָ ְרזִ ין ֶא ָּלא לִ ְמז ָֹרז.

ַ 299א ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכנּ ּו ל ֹא י ִֹסיף ּ ֶפן י ִֹסיף לְ ַהכּ ֹתוֹ ַעל ֵא ֶּלה ַמ ָּכה ַר ָ ּבה וְ נִ ְקלָ ה ָא ִח ָיך לְ ֵעינֶ ָיך

רש"י
אפילו יתירי כח ואפילו חסירי
מדע  -דאין להקפיד בכך.
אי אמרת בשלמא דאפילו חסירי
מדע  -יכולין להעמיד בהן היינו
דאיצטריך כו' למזרז.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .43כג ,א
ָּת ָנא:
יה ִ ּב ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו;
יה ַ -מגְ ִ ּב ַּ
" ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ַמגְ ִ ּב ַּ
ו ְּכ ׁ ֶשהוּא ַמ ֶ ּכה ַ -מ ֶ ּכה ְ ּביָ דוֹ ַא ַחת".
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֵ ַית ּה ִמדִּ ֵיד ּיה.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .44כג ,א

"וְ ַה ּקוֹ ֵרא קוֹ ֵרא " ִאם ל ֹא ִת ׁ ְשמוֹ ר לַ ֲעשׂוֹ ת וְ גוֹ ',
וְ ִה ְפלָ א ה' ֶאת ַמכּ וֹ ְת ָך וְ ֶאת ַמכּ וֹ ת" 300וְ גוֹ ' )דברים כח ,נח-נט(,
וְ חוֹ זֵ ר ִל ְת ִח ַ ּלת ַה ִּמ ְק ָרא;
301
"ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּתם ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ְ ּב ִרית ַה ּזֹאת" וְ גוֹ ' )דברים כט ,ח(;
וְ חוֹ ֵתם" :וְ הוּא ַרחוּם יְ כַ ּ ֵפר ָעוֹ ן" 302וְ גוֹ ' )תהילים עח ,לח(,
וְ חוֹ זֵ ר ִל ְת ִח ַ ּלת ַה ִּמ ְק ָרא".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ּ
" ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ַ ּבדַּ ָיינִ ין  -קוֹ ֵרא,
ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -מוֹ נֶ ה,
ישי  -אוֹ ֵמרַ " :ה ֵ ּכה ּו".
וְ ַה ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ַּמ ָ ּכה ְמרו ָ ּּבה ַ -מ ֲא ִר ְ
יך;
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ַּמ ָ ּכה מו ֶּע ֶטת – ְמ ַק ֵּצר".
וְ ָהא ֲאנַן ְּתנַן:
"חוֹ זֵ ר ִל ְת ִח ַ ּלת ַה ִּמ ְק ָרא"!
ִמצְ וָ ה לְ צַ ְמצֵ ם,
וְ ִאי לֹא צִ ְמצֵ ם  -חוֹ זֵ ר לִ ְת ִח ַּלת ַה ִּמ ְק ָרא.

 300נח ִאם ל ֹא ִת ׁ ְשמֹר לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ָּכל דִּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאת ַה ְּכ ֻת ִבים ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ֶּזה לְ יִ ְר ָאה ֶאת ַה ּׁ ֵשם ַה ִּנכְ ַ ּבד וְ ַהנּ וֹ ָרא ַה ֶּזה ֵאת ה' ֱאל ֶֹה ָיך .נט וְ ִה ְפלָ א יְ הֹוָ ה ֶאת
ַמכּ ְֹת ָך וְ ֵאת ַמכּ וֹ ת זַ ְר ֶע ָך ַמכּ וֹ ת ְ ּגדֹל ֹת וְ נֶ ֱא ָמנוֹ ת וָ ֳחלָ יִ ם ָר ִעים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים
ּ
 301ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּתם ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ְ ּב ִרית ַה ּזֹאת וַ ֲע ִשׂ ֶיתם א ָֹתם לְ ַמ ַען ַּת ְשׂ ִּכיל ּו ֵאת ָכל ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲעשׂ וּן
 302וְ הוּא ַרחוּם יְ כַ ּ ֵפר ָעוֹ ן וְ ל ֹא יַ ׁ ְש ִחית וְ ִה ְר ָ ּבה לְ ָה ׁ ִשיב ַא ּפוֹ וְ ל ֹא יָ ִעיר ָּכל ֲח ָמתוֹ
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 .45כג ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ַמ ָּכה ַר ָ ּבה") 303דברים כה ,ג( -
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ַמ ָ ּכה ַר ָ ּבה; ַמ ָ ּכה מו ֶּע ֶטת ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא יוֹ ִסיף".
ִאם ֵ ּכןַ ,מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :מ ָּכה ַר ָ ּבה"?
אשוֹ נוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהן ַמ ָ ּכה ַר ָ ּבה".
ימד ַעל ָה ִר ׁ
ִל ֵּ

ַ 303א ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכנּ ּו ל ֹא י ִֹסיף ּ ֶפן י ִֹסיף לְ ַהכּ ֹתוֹ ַעל ֵא ֶּלה ַמ ָּכה ַר ָ ּבה וְ נִ ְקלָ ה ָא ִח ָיך לְ ֵעינֶ ָיך

רש"י
מכה מועטת  -כגון שאמדוהו
לפחות מכה בסידור אחד.
אין לי אלא מכה רבה כו'  -רישא
דברייתא הכי איתא בסיפרי אין לי
אלא בזמן שמוסיפין על מנין
ארבעים על כל אומד ואומד
שאמדוהו בית דין מנין ת"ל לא
יוסיף מכל מקום מכה רבה אין לי
אלא מכה רבה כו' ,אין לי דחייב על
לא יוסיף אלא בזמן שהכהו מכות
הרבה על האומד מכות מועטות
אפילו שתי מכות או אחת מנין
דאסור להוסיף ת"ל לא יוסיף לא
יוסיף להכותו על אלה על מנין
האומד.
שהוא מכה רבה  -שניתן להכותו
בעל כורחו כן נראה לרבי ובלשון
אחר קיבל רבי.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

יעי ֵ ּבין ְ ּב ַמיִ ם ָ ּ -פטוּר.
"נִ ְת ַק ְל ֵקל ֵ ּבין ְ ּב ֵר ִ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יעי,
ָה ִא ׁיש ּ ְ -ב ֵר ִ
וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ּ ְ -ב ַמיִ ם".
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ּ
יעי,
" ֶא ָחד ָה ִא ׁיש וְ ֶא ָחד ָה ִא ׁ ָשה ּ ְ -ב ֵר ִ
וְ לֹא ְ ּב ַמיִ ם;
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יעי,
ָה ִא ׁיש ּ ְ -ב ֵר ִ
וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ּ ְ -ב ַמיִ ם.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יעי,
ֶא ָחד ָה ִא ׁיש וְ ֶא ָחד ָה ִא ׁ ּ ָשה – ֵ ּבין ְ ּב ֵר ִ
ֵ ּבין ְ ּב ַמיִ ם".
וְ ָה ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יעי"!
ֶא ָחד ָה ִא ׁיש וְ ֶא ָחד ָה ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ֵר ִ
ֲא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ׁ ְשנֵ ֶיהם ׁ ָשוִ ין ְ ּב ֵר ִיעי.
ֲא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְּכ ָפתוּהוּ ,וְ ָרץ ִמ ֵ ּבית דִּ ין ָ ּ -פטוּר.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ָק ָלה:
אשוֹ נָ הּ ֵ ,בין ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ּ -פוֹ ְט ִרין אוֹ תוֹ ;
ֵ ּבין ָ ּב ִר ׁ
נִ ְפ ְס ָקה ְרצו ָּעה:
ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ּ -פוֹ ְט ִרין אוֹ תוֹ ,
אשוֹ נָ ה ֵ -אין ּפוֹ ְט ִרין אוֹ תוֹ ".
ָ ּב ִר ׁ
ַא ַּמאי? לֶ ֱהוֵ י ְּכ ָרץ!
ָה ָתם ָ -רץ,
ָהכָ א  -לָ א ָרץ.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ֲא ָמדוּה ּוִ ' :ל ְכ ׁ ֶש ִ ּי ְל ֶקה יִ ְק ֶלה'ּ - 304פוֹ ְט ִרין אוֹ תוֹ ;
' ִל ְכ ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא ִמ ֵ ּבית דִּ ין יִ ְק ֶלה'ַ - 304מ ְל ִקין אוֹ תוֹ .
וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ָק ָלה ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה ַ -מ ְל ִקין אוֹ תוֹ ;
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִה ָּכה ּו  ...וְ נִ ְקלָ ה") 305דברים כה ,ג(  -וְ לֹא ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָלהּ ְ 306כ ָבר ְ ּב ֵבית דִּ ין".

 304כך בב"ח .בדפוסָ :ק ָלה.
ַ 305א ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכנּ ּו ל ֹא י ִֹסיף ּ ֶפן י ִֹסיף לְ ַהכּ ֹתוֹ ַעל ֵא ֶּלה ַמ ָּכה ַר ָ ּבה וְ נִ ְקלָ ה ָא ִח ָיך לְ ֵעינֶ יךָ
 306כך במסורת הש"ס .בדפוסֶ ׁ :ש ָ ּל ָקה.

רש"י
ה"ג  -ת"ר אחד האיש ואחד האשה
בריעי ולא במים דברי רבי מאיר
רבי יהודה אומר האיש בריעי
והאשה במים וחכמים אומרים
אחד האיש ואחד האשה בין בריעי
בין במים והתניא רבי יהודה אומר
אחד האיש ואחד האשה בריעי
אמר רבי יצחק הא דקאמר רבי
יהודה אחד האיש ואחד האשה
בריעי הכי קאמר שניהן שוין בריעי
דמשנתקלקל בריעי פטורין אבל
במים איכא פלוגתא.
קלה  -נתקלקל בריעי ולישנא
דקרא נקט ונקלה לשון זלזול.
בין בראשונה בין בשניה  -בין
קודם שהכהו כלל בין לאחר
שהכהו והיינו ראשונה הגבהה
ראשונה שמגביה ידו להכות אם
נתקלקל באותה הגבהה מחמת
פחד או שנתקלקל בהגבהה שניה
דהיינו לאחר שהכהו.
פוטרין אותו  -דנקלה קרינא ביה
דהא קלה.
נפסקה הרצועה  -אם בהגבהה
שניה נפסקה פוטרין אותו דהא
נקלה באותה הכאה שהכהו ואם
קודם שהכהו נפסקה כשהרים ידו
להכות אין זו קלה.
לכשילקה קלה  -פירושו לכשילקה
יקלה שאמדוהו שאם ילקוהו מיד
יתקלקל בריעי פוטרים דפן יוסיף
ונקלה כתיב דאין נותנין לו מכה
שיקלה עליה מיד כך שמעתי אבל
אמדוהו שלא יתקלקל עד לאחר
המלקות מלקין אותו.
קלה תחלה  -קודם שקיבל שום
הכאה מלקין אותו אחרי כן.
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מתני'.
על אחת כמה וכמה שתנתן לו נפשו
ִמ ְׁשנָה
 דמדה טובה מרובה ממדתפורענות אחד מחמש מאות דבמדת
ית ָתם;
יבי ְ ּכ ִריתוֹ ת ׁ ֶש ָ ּלק ּו  -נִ ְפ ְטר ּו יְ ֵדי ְ ּכ ִר ָ
ָ ּכל ַח ְ ּי ֵ
פורענות כתיב )שמות כ( פוקד עון
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ נִ ְקלָ ה ָא ִח ָיך לְ ֵעי ֶנ ָ
יך") 307דברים כה ,ג(
אבות על בנים על שלשים ועל
ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּל ָקהֲ ,ה ֵרי הוּא ְ ּכ ָא ִח ָ
יך;
רבעים ובמדה טובה כתיב )שם
/שמות כ' (/עושה חסד לאלפים
יאל.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲחנַ נְ יָ ה ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ומתרגמינן לאלפין דרי ארבעה
דורות כנגד אלפים דורות היינו
אחד מחמש מאות מיעוט לאלפים
יאל:
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנַ נְ יָ ה ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
אינו פחות משני אלפים וכל שכן
יה,
ָמה ִאם ָהעוֹ ֵבר ֲע ֵב ָירה ַא ַחת  -נוֹ ֵטל נַ ְפ ׁשוֹ ָע ֶל ָ
אם כפשוטו דמשמע אלפים עד סוף
!
וֹ
ש
ׁ
פ
לוֹ
ן
ת
נ
ּ
ת
ָהעוֹ ֶ ׂ
ְ
נַ
ֵ
ָ
שה ִמ ְצוָ ה ַא ַחת ַ -על ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ כַ ָּמהֶ ׁ ,ש ִּ
כל הדורות.
דכתיב  -אחר כל העריות ונכרתו
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִ :מ ְּמקוֹ מוֹ ה ּוא ָל ֵמד:
הנפשות העושות הרי חייב כרת על
ׁש ּנאמר " :רת ּו ה ּנפ ׁשוֹ ת העוֹ ׁשוֹ ת" גוֹ ' 308
,
(
כט
,
יח
)ויקרא
וְ
ָ
ְַָ
ֶ ֶ ֱ ַ וְ נִ כְ ְ
הנכשל בהן ונתן חיים למונע ובדל
מהם דכתיב קודם העריות
וְ אוֹ ֵמרֲ "^ :א ׁ ֶשר יַ ֲע ֶשׂ ה א ָֹתם ָה ָא ָדם וָ ַחי ָ ּב ֶהם") 309ויקרא יח ,ה(.
ושמרתם את חוקותי ואת משפטי
שה ִמ ְצוָ ה.
ש ָכר ְ ּכעוֹ ֶ ׂ
ָהא ּ ָ -כל ַה ּיוֹ ׁ ֵשב וְ לֹא ָע ַבר ֲע ֵב ָירה ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ָ ׂ
וגו'.
אשר יעשה אותם האדם וחי בהם
 וסמיך ליה איש איש אל כל שארַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
בשרו דמשמע מי שעושה חוקותי
ּתי אכוֹ ל ה םּ ,310כי ה ם הוּא ה ּנפ ׁש" גוֹ '311
(
כג
,
יב
)דברים
ַ ָ ֶ וְ
ִ ַ דָּ
ַ דָּ
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמרַ " :רק ֲחזַ ק לְ בִ לְ ִ ֲ
אני נותן חיים לו ואלו הן חוקותי
איש איש וגו' הא למדת כל היושב
ו ָּמה ִאם ַהדָּ םֶ ׁ ,ש ַ ּנ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ָק ָצה ִמ ֶּמ ּנ ּו -
ואינו עובר כו'.
שכָ ר;
ַה ּפוֹ ֵר ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְמ ַק ֵ ּבל ָ ׂ
לזכות את ישראל  -כדי שיהו
ן
ת
ד
מ
ּ
ח
ּמ
ו
ן
ה
ל
ה
ו
א
ת
מ
ם
ד
א
ל
ש
ָ
ָ
ְ
ַ
ְ
ֶ
ָ
ָּ
ַ
ְ
ִ
ָ
ָ
ֶ ּגזֶ ל וַ ֲע ָריוֹ תֶ ׁ ,ש ַ ּנ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶ
מקבלין שכר במה שמונעין עצמן
מן העבירות לפיכך הרבה להן שלא
ַה ּפוֹ ֵר ׁש ֵמ ֶהן,
היה צריך לצוות כמה מצות וכמה
ַעל ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ כַ ָּמה ׁ ֶש ִ ּיזְ ֶ ּכה לוֹ ו ְּלדוֹ רוֹ ָתיו ו ְּלדוֹ רוֹ ת דּ וֹ רוֹ ָתיוַ ,עד סוֹ ף ָ ּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת.
אזהרות על שקצים ונבלות שאין
לך אדם שאינו קץ בהן אלא כדי
שיקבלו שכר על שפורשין מהן.
ַר ִ ּבי ֲחנַ נְ יָ א ֶ ּבן ֲע ַק ׁ ְשיָ א אוֹ ֵמר:
ש ָר ֵאל,
ָר ָצה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְלזַ כּ וֹ ת ֶאת יִ ְ ׂ
ְל ִפיכָ ְך ִה ְר ָ ּבה ָל ֶהם ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹ ת;
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ה' ָח ֵפץ לְ ַמ ַען ִצ ְדקוֹ  ,יַ גְ דִּ יל ּתוֹ ָרה וְ יַ ְאדִּ יר" )ישעיהו מב ,כא(.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ֲחלו ִּקין ָעלָ יו ֲחבֵ ָריוַ ,על ַר ִ ּבי ֲח ַנ ְניָה ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
ֲא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ הָ ,א ְמ ֵרי ֵ ּבי ַרב:
ְּתנִינַן:
" ֵאין ֵ ּבין ׁ ַש ָ ּבת ְליוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים,
ֶא ָ ּלאֶ ׁ ,ש ֶּזה  -זְ דוֹ נוֹ ִ ּב ֵידי ָא ָדם,
וְ זֶ ה  -זְ דוֹ נוֹ ְ ּב ִה ָ ּכ ֵרת" )מגילה ז.(:
וְ ִאם ִא ָיתא ִ -א ִידי וְ ִא ִידי ִ ּב ֵידי ָא ָדם הוּא!
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק אוֹ ֵמר:
ָהא ַמ ִ ּני?
ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ִהיא,
דַּ ֲא ַמרַ :מלְ קוֹ ת ְ ּב ַח ּיְיבֵ י ְּכ ִריתוֹ ת לֵ ָּיכא.
דְּ ַתנְ ָיא:
ַ"ר ִ ּבי יִ ְצ ָחק אוֹ ֵמר:
יבי ְ ּכ ִריתוֹ ת ּ ִ -ב ְכ ָלל ָהי ּו; וְ ָל ָּמה יָ ָצאת ָ ּכ ֵרת ַ ּב ֲאחוֹ תוֹ ? ְ -לדוּנוֹ ְ ּב ָכ ֵרת וְ לֹא ְ ּב ַמ ְלקוּת".
ַח ְ ּי ֵ
ַרב ַא ׁ ִשי ֲא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ָ ּבנָן;
ַ 307א ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכנּ ּו ל ֹא י ִֹסיף ּ ֶפן י ִֹסיף לְ ַהכּ ֹתוֹ ַעל ֵא ֶּלה ַמ ָּכה ַר ָ ּבה וְ נִ ְקלָ ה ָא ִח ָיך לְ ֵעינֶ ָיך
ִּ 308כי ָּכל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶשׂ ה ִמכּ ֹל ַה ּתוֹ ֵעבֹת ָה ֵא ֶּלה וְ נִ כְ ְרת ּו ַה ְּנ ָפ ׁשוֹ ת ָהעֹשׂ ֹת ִמ ֶּק ֶרב ַע ּ ָמם
 309ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ֻח ּק ַֹתי וְ ֶאת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶשׂ ה א ָֹתם ָה ָא ָדם וָ ַחי ָ ּב ֶהם ֲאנִ י ה'
 310כך מתוקן בדפוסים ,על פי הכתוב .בדפוסֶ :את ַהדָּ ם.
ַ 311רק ֲחזַ ק לְ ִבלְ ִּתי ֲאכֹל ַהדָּ ם ִּכי ַהדָּ ם הוּא ַה ָּנ ֶפ ׁש וְ ל ֹא תֹאכַ ל ַה ֶּנ ֶפ ׁש ִעם ַה ָ ּב ָשׂ ר

גמ'.
תנינא  -במסכת מגילה אין בין
שבת כו'.
בהכרת  -לשון הכרת תכרת
)במדבר טו( ואינו שם דבר.
הא  -מתני' דמגילה רבי יצחק היא
ולהכי קאמר דזדון כרת בידי
שמים ולא בידי אדם אבל מאן
דסבירא ליה דמלקות איכא בחייבי
כריתות מודי לרבי חנניא דנפטרו
מידי כריתתן כיון שלקו ואיצטריך
ליה לרבי יוחנן לאשמעינן דחלוקין.
רב אשי אמר אפי' תימא  -מתני'
דמגילה רבנן היא דאמרי חייבי
כריתות ישנן בכלל מלקות ארבעים
ואפילו הכי מודו לרבי חנניא
דנפטרו מידי כריתתן ודקא אמרת
מיתה וכרת בידי אדם הוא לא דמי
דזה עיקר זדונו בידי אדם עיקר
עונש של שבת בידי אדם דקאי
בסקילה ועיקר עונשו של יום
הכפורים בידי שמים דאע"ג דאיכא
חיוב מלקות בחייבי כריתות הוא
אינו עיקר החיוב דכרת חמור
ממלקות ואי מזיד בלא התראה
הוא הוי בכרת ונמצא חיובו החמור
בידי שמים ואנן בתר עיקר החיוב
אזלינן וכן עיקר ,מורי ,ואית
דפרשי עיקר זדונו תחלתו בר כרת
הוא ואילו לא לקי נכרת ולא נהירא
דהא תרוייהו בהדדי איתנהו ביה
לרבנן דאמרי מלקות בחייבי
כריתות איכא.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

זֶ ה ִ -ע ַ ּיקר זְ דוֹ נוֹ ִ ּב ֵידי ָא ָדם,
וְ זֶ ה ִ -ע ַ ּיקר זְ דוֹ נוֹ ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמ ִים.
ֲא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה ֲא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֲח ַנ ְניָה ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַמאן ְסלִ יק לְ ֵע ָּילא ,וַ ֲא ָתא וַ ֲא ַמר?!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ֶא ָּלא ָהא דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ש ּו ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ּ ָטה ,וְ ִהסְ ִּכימ ּו ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה ַעל ָיָדם" -
"של ׁ ָֹשה דְּ בָ ִרים ָע ׂ
ְׁ
ַמאן ְסלִ יק לְ ֵע ָּילא ,וַ ֲא ָתא וַ ֲא ַמר?!
ֶא ָּלא ְ -ק ָר ֵאי ָקא דָּ ְר ׁ ִשינַן;
ָהכִ י ִנַמי ְ -ק ָר ֵאי ָקא דָּ ְר ׁ ִשינַן.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .48כג ,ב
ּגוּפָ א:
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ש ּו ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ּ ָטה ,וְ ִה ְס ִּכימ ּו ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה ַעל יָ ָדם;
ׁ ְשל ׁ ָֹשה דְּ בָ ִרים ָע ׂ
ֵאלּ ּו ֵהןִ 312:מ ְק ָרא ְמגִ ָּילה,
313
ו ׁ ְּש ִאילַ ת ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ׁ ֵשם ,
וַ ֲהבָ ַאת ַמ ֲע ֵׂשר.
ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה -
דִּ כְ ִתיבִ " :ק ְ ּימ ּו וְ ִק ְ ּבל ּו ַה ְ ּיהו ִּדים") 314אסתר ט ,כז( -
ִק ְ ּיימ ּו לְ ַמ ְעלָ ה ַמה ׁ ּ ֶש ִּק ְ ּבל ּו לְ ַמ ּ ָטה.
ו ׁ ְּש ִאילַ ת ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ׁ ֵשם- 315
ֹאמר לַ ּקוֹ ְצ ִרים ה' ִע ּ ָמכֶ
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִה ֵּנה בוֹ ַעז ָ ּבא ִמ ֵ ּבית לֶ ֶחם ,וַ ּי ֶ
וְ אוֹ ֵמר" :ה' ִע ְּמ ָך ִ ּגבּ וֹ ר ֶה ָחיִ ל") 317שופטים ו ,יב(.

ם") 316רות ב ,ד(,

ַמאי וְ אוֹ ֵמר?
וְ כִ י ֵּת ָימא:
בּ וֹ ַעז הוּא דְּ ָעבֵ יד ִמדַּ ְע ֵּת ּיה ,ו ִּמ ׁ ּ ְש ַמ ָ ּיא לָ א ַא ְס ִּכימ ּו ַעל יָדוֹ !
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ָ
וְ אוֹ ֵמר" :ה' ִע ְּמך ִ ּגבּ וֹ ר ֶה ָחיִ ל" )שופטים ו ,יב(.
ֲהבָ ַאת ַמ ֲע ֵׂשר -
דִּ כְ ִתיב:
" ָהבִ יא ּו ֶאת ָּכל ַה ּ ַמ ֲע ֵשׂ ר ֶאל ֵ ּבית ָהאוֹ ָצר ,וִ ִיהי ֶט ֶרף ְ ּבבֵ ִיתי,
ו ְּב ָחנוּנִ י נָ א ָ ּבזֹאתָ ,א ַמר ה' ְצבָ אוֹ ת,
ּ
ִאם ל ֹא ֶא ְפ ַּתח לָ כֶ ם ֵאת ֲאר ּובּ וֹ ת ַה ׁ ָש ַמיִ ם ,וַ ֲה ִריקוֹ ִתי לָ כֶ ם ְ ּב ָרכָ ה ַעד ְ ּבלִ י ָדי" )מלאכי ג ,י(.
ַמאי " ַעד ְ ּבלִ י דַּ י"?
ֲא ַמר ָר ֵמי ַ ּבר ַרב:
ַעד ׁ ֶש ִ ּיבְ ל ּו ִׂשפְ תוֹ ֵתיכֶ ם ִמלּ וֹ ַמר' :דַּ י'.

רש"י
מקרא מגילה  -דחייבין על מקרא
מגילה.
ושאילת שלום בשם  -דמותר
לאדם לשאול בשלום חבירו בשם
כגון ישים ה' עליך שלום ואין בו
משום מוציא שם שמים לבטלה,
מרבי ,ל"א שאילת שלום בשם
דחייב אדם לשאול בשלום חבירו
בשם ואנו נמי כי שיילינן אהדדי
מדכרינן שם דשלום שמו של
הקב"ה דכתיב )שופטים ו( ויקרא
לו ה' שלום לשם ה'.
והבאת מעשר  -כדאמרינן ביבמות
)דף פו (:דעזרא הסופר קנסינהו
ללוים לפי שלא עלו עמו וצוה
להביא כל המעשרות אל לשכת בית
ה' והיו הכהנים והלוים שוים
במעשר ראשון כדכתיב בעזרא
)נחמיה י( והיה הכהן בן אהרן עם
הלוים במעשר הלוים וגם חזקיהו
עשה כמו כן הכין לשכות להביא כל
המעשרות בהן כדי שלא יקבלום
הלוים שהיו עכו"ם כדכתיב בדברי
הימים )ב לא( ויאמר חזקיהו להכין
לשכות בבית ה' ויכינו ויביאו את
התרומה ואת המעשר וגם הוא
תיקן להעלות לירושלים מעשר ירק
ומעשר אילן דכתיב )שם /דברי
הימים ב' ל"א (/וכפרוץ הדבר הרבו
בני ישראל ראשית דגן תירוש
ויצהר וגו' ומפרש בנדרים )דף נה(
מאי וכפרוץ הא כל הני דאורייתא
נינהו ומשני מעשר ירק ומעשר
אילן וכתיב בתרי עשר דקאמר להו
נביא לישראל הביאו את כל
המעשר אל בית האוצר ]וגו'[
ובחנוני נא בזאת וגו' אלמא
דהסכים.
ואומר ה' עמך גבור החיל -
מדקאמר ליה מלאך לגדעון שאילת
שלום בשם אלמא דהסכים.

 312כך מתוקן בדפוסים .בדפוס :בלי "אלו הן".
 313כך מתוקן בדפוסים .בדפוס :בלי "בשם".
ִ 314ק ְ ּימ ּו וְ ִק ְ ּבל ּו ַה ְ ּיהו ִּדים ֲעלֵ ֶיהם וְ ַעל זַ ְר ָעם וְ ַעל ָּכל ַה ִּנלְ וִ ים ֲעלֵ ֶיהם וְ ל ֹא יַ ֲעבוֹ ר לִ ְהיוֹ ת ע ִֹשׂ ים ֵאת ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה ִּככְ ָת ָבם וְ כִ זְ ַמ ָּנם ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה
 315כך בב"ח .בדפוס :בלי "בשם".
ָ
ּ
ּ
ֹאמר ּו לוֹ יְ ָב ֶרכְ ך ה'
ֹאמר לַ ּקוֹ ְצ ִרים ה' ִע ָמכֶ ם וַ י ְ
 316וְ ִה ֵּנה ב ַֹעז ָ ּבא ִמ ֵ ּבית לֶ ֶחם וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו יְ הוָ ה ִע ּ ְמ ָך ִ ּגבּ וֹ ר ֶה ָחיִ ל
 317וַ ֵ ּי ָרא ֵאלָ יו ַמלְ ַא ְך ה' וַ ּי ֶ

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .49כג ,ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת הוֹ פִ ַיע רו ַּח ַה ּקוֹ ֶד ׁש:
ְ ּבבֵ ית דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשם,
ּובְ בֵ ית דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשמו ֵּאל ָה ָר ָמ ִתי,
וּבְ בֵ ית דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשלֹמֹה.
ְ ּבבֵ ית דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשם -
ֹאמר ָצ ְד ָקה ִמ ּ ֶמ ִּני") 318בראשית לח ,כו(.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ַ ּי ֵּכר יְ הו ָּדה ,וַ ּי ֶ
ְמ ָנא יָ ַדע? דִּ לְ ָמאִּ ,כי ֵהיכִ י דַּ ֲאזַ ל ִאיה ּו לְ גַ ָ ּב ּהֲ ,אזַ ל נ ִַמי ֱאי ָנ ׁש ַא ֲח ִרי ָנא לְ גַ ָ ּב ּה?319
 יָ צָ את ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרהִ :מ ּ ֶמ ִּני יָ צְ א ּו ְּכבו ׁ ִּשים.ְ ּבבֵ ית דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשמו ֵּאל -
דִּ כְ ִתיב:
" ִהנְ נִ י ֲענ ּו ִבי נֶ גֶ ד ה' וְ נֶ גֶ ד ְמ ׁ ִשיחוֹ ֶ ,את ׁשוֹ ר ִמי לָ ַק ְח ִּתי ,וַ ֲחמוֹ ר ִמי לָ ַק ְח ִּתי...
ֹאמר ּו ל ֹא ֲע ׁ ַש ְק ָּתנ ּו וְ ל ֹא ַרצּוֹ ָתנ ּו...
וַ ּי ְ
אתם ְ ּביָ ִדי ְמאו ָּמה;
ֹאמרֵ ...עד ה' ...וְ ֵעד ְמ ׁ ִשיחוֹ ִּ ...כי ל ֹא ְמ ָצ ֶ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵעד") 320שמואל א יב ,ג-ה(.
וַ ּי ֶ
ֹאמרוּ' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ֹאמר"?! ' -וַ ּי ְ
"וַ ּי ֶ
 -יָ צָ את ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרהֲ :א ִני ֵעד ְ ּב ָדבָ ר זֶ ה.

רש"י
הופיע  -נגלה והוכיח בשעת הצורך
בלע"ז ברובי"ר כך שמעתי ,ל"א
הופיע נשמעה בקול גדול ,בנימוקי
רבי.
בבית דינו של שם  -לא היה שם חי
באותה שעה שהרי מת אלא בית
דין של אחריו מבניו ותלמידיו וקרי
ליה בית דין של שם כמו בית שמאי
ובית הלל.
ממני יצאו כבושים  -דברים
נעלמים הללו מאתי יצאו שלפי
שיהודה היה מלך והיא זכתה
לצאת ממנה מלכים מתוך שהיתה
צנועה בבית חמיה יצאתה גזירה זו
מלפני שיצא זרע משניהם כך קיבל
רבי מעיקרא לישנא אחרינא מאתי
היתה שיצאו ממנה שני בנים הללו
לכבוש העולם שהרי עתיד דוד
ומשיח לצאת ממנה.
בית דינו של שמואל  -לעולם
ישראל אמרו עד דהא דכתיב
ויאמר בני ישראל איקרו יחיד.

ְ ּבבֵ ית דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשלֹמֹה -
דִּ כְ ִתיב:
ְ
ּ
ּ
ֹאמר:
י
ך
מ
ה
"וַ ַ ּי ַען ַ ֶ לֶ וַ ֶ
321
ְּתנ ּו לָ ּה ֶאת ַה ֶ ּילֶ ד ַה ַחי ,וְ ָה ֵמת ל ֹא ְת ִמית ּוה ּו,
הִ יא ִא ּמוֹ ") 322מלכים א' ג ,כו(.
ְמ ָנא יָ ַדע? דִּ לְ ָמא ִא ֲיערו ָּמא ִמ ַיע ְר ָמא?
 יָ צָ את ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרהִ :היא ִא ּמוֹ .ֲא ַמר ָרבָ א:
ִמ ַּמאי?
דִּ לְ ָמא יְהו ָּדה -
ֵּכיוָ ן דְּ ַח ׁ ּ ֵשיב ַי ְר ֵחי וְ יוֹ ֵמי ,וְ ִא ְית ְר ֵמי -
דְּ ָחזֵ ינַן ַ -מ ְחזְ ִקינַן ,דְּ לָ א ָחזֵ ינַן  -לָ א ַמ ְחזְ ִקינַן!
ׁ ְשמו ֵּאל נ ִַמי -
כּ ו ְּּלה ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ָ -ק ֵרי לְ ה ּו ְ ּבלָ ׁשוֹ ן י ְִח ִידי;
ש ָר ֵאל נוֹ ׁ ַשע ַ ּבה'") 323ישעיהו מה ,יז(.
דִּ כְ ִתיב" :יִ ְ ׂ
ׁ ְשלֹמֹה ִנַמי -
ִמדְּ ָהא ָ -קא ְמ ַר ַח ְמ ָּתא,
וְ ָהא  -לָ א ָקא ְמ ַר ַח ְמ ָּתא!
ֶא ָּלא,
ְ ּג ָמ ָרא.

ֹאמר ָצ ְד ָקה ִמ ּ ֶמ ִּני ִּכי ַעל ֵּכן ל ֹא נְ ַת ִּת ָיה לְ ׁ ֵשלָ ה ְבנִ י וְ ל ֹא יָ ַסף עוֹ ד לְ ַד ְע ָּת ּה
 318וַ ַ ּי ֵּכר יְ הו ָּדה וַ ּי ֶ
 319כך מתוקן בדפוסים .בדפוס :בלי "לגבה".
 320ג ִהנְ נִ י ֲענ ּו ִבי נֶ גֶ ד יְ הוָ ה וְ נֶ גֶ ד ְמ ׁ ִשיחוֹ ֶאת ׁשוֹ ר ִמי לָ ַק ְח ִּתי וַ ֲחמוֹ ר ִמי לָ ַק ְח ִּתי וְ ֶאת ִמי ָע ׁ ַש ְק ִּתי ֶאת ִמי ַרצּ וֹ ִתי ו ִּמ ַ ּיד ִמי לָ ַק ְח ִּתי כ ֶֹפר וְ ַא ְעלִ ים ֵעינַ י בּ וֹ
אתם
ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ֵעד יְ ָהוה ָ ּבכֶ ם וְ ֵעד ְמ ׁ ִשיחוֹ ַהיּוֹ ם ַה ֶּזה ִּכי ל ֹא ְמ ָצ ֶ
וְ ָא ׁ ִשיב לָ כֶ ם .ד וַ ּיֹא ְמר ּו ל ֹא ֲע ׁ ַש ְק ָּתנ ּו וְ ל ֹא ַרצּ וֹ ָתנ ּו וְ ל ֹא לָ ַק ְח ָּת ִמ ַ ּיד ִא ׁיש ְמאו ָּמה .ה וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵעד
ְ ּביָ ִדי ְמאו ָּמה וַ ּי ֶ
 321בכתובַ :ה ָ ּילוּד.
 322כך מתוקן בדפוסים ,על פי הכתוב .בדפוסִּ :כי ִהיא ִא ּמוֹ .
 323יִ ְשׂ ָר ֵאל נוֹ ׁ ַשע ַ ּבה' ְּת ׁשו ַּעת עוֹ לָ ִמים ל ֹא ֵתב ֹׁש ּו וְ ל ֹא ִת ָּכלְ מ ּו ַעד עוֹ לְ ֵמי ַעד
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .50כג ,ב
דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ִׂש ְמלָ ִאי:
ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ו ׁ ְּשלֹ ׁש ֶע ְׂש ֵרה ִמצְ וֹ ת נֶ ֶא ְמר ּו לוֹ לְ מ ׁ ֶֹשה:
ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת וְ ׁ ִש ׁ ּ ִשים וְ ָח ֵמ ׁש לָ אוִ ין ְּ -כ ִמ ְניַן יְמוֹ ת ַה ַח ָּמה;
אתיִם וְ ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָה ֲע ֵׂשה ְּ -כנֶ גֶ ד ֵאיבָ ָריו ׁ ֶשל ָא ָדם.
ו ָּמ ַ
ֲא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ַמאי ְק ָרא?
משה ,מוֹ ָר ׁ ָשה") 324דברים לג ,ד( -
" ּתוֹ ָרה צִ ָ ּוה לָ נ ּו ׁ ֶ
כד,א " ּתוֹ ָרה" ְ ּבגִ ַימ ְט ִר ָ ּיא ִ ׁ ^ -שית ֵמ ָאה וְ ַחד ְס ֵרי ָהוֵ י;
" ָאנֹכִ י") 325שמות כ ,ב( וְ "ל ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך") 326שמות כ ,ג( ִ -מ ּ ִפי ַה ְ ּגבו ָּרה ׁ ְש ַמ ְענוּם.
)סימן דמשמ"ק ס"ק(
ָ ּבא דָּ וִ ד ,וְ ֶה ֱע ִמ ָידן ַעל ַא ַחת ֶע ְׂש ֵרה.
דִּ כְ ִתיב:
" ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד,
ה'ִ 327,מי יָ גוּר ְ ּב ָא ֳהלֶ ָךִ ,מי יִ ׁ ְשכּ וֹ ן ְ ּב ַהר ָק ְד ׁ ֶש ָך.
הוֹ לֵ ְך ָּת ִמים וּפוֹ ֵעל צֶ ֶדק ,וְ דוֹ ֵבר ֱא ֶמת ִ ּבלְ ָבבוֹ .
ל ֹא ָרגַ ל ַעל לְ ׁשוֹ נוֹ  ,ל ֹא ָע ָשׂ ה לְ ֵר ֵעה ּו ָר ָעה ,וְ ֶח ְר ּ ָפה ל ֹא נָ ָשׂ א ַעל ְקרוֹ בוֹ .
נִ ְבזֶ ה ְ ּב ֵעינָ יו נִ ְמ ָאס ,וְ ֶאת יִ ְר ֵאי ה' יְ כַ ֵ ּבד ,נִ ׁ ְש ַ ּבע לְ ָה ַרע וְ ל ֹא יָ ִמיר.
ַּכ ְס ּפוֹ ל ֹא נָ ַתן ְ ּבנֶ ׁ ֶש ְך ,וְ ׁשוֹ ַחד ַעל נָ ִקי ל ֹא לָ ָקח,
שה ֵא ֶּלה ל ֹא יִ ּמוֹ ט לְ עוֹ לָ ם" )תהילים טו ,א-יא( -
עוֹ ֵ ׂ
"הוֹ לֵ ְך ָּת ִמים"  -זֶ ה ַאבְ ָר ָהם;
דִּ כְ ִתיבִ " :ה ְת ַה ֵּל ְך לְ ָפנַ י וֶ ְהיֵ ה ָ ִ
" ּפוֹ ֵעל ֶצ ֶדק" ְּ -כגוֹ ן ַא ָ ּבא ִחלְ ִק ּיָהוּ.
"וְ דוֹ ֵבר ֱא ֶמת ִ ּבלְ ָבבוֹ " ְּ -כגוֹ ן ַרב ָס ְפ ָרא.
"ל ֹא ָרגַ ל ַעל לְ ׁשֹנוֹ "  -זֶ ה ַי ֲעקֹב ָאבִ ינוּ;
דִּ כְ ִתיב" :אוּלַ י יְ מ ּו ּׁ ֵשנִ י ָא ִבי ,וְ ָהיִ ִיתי ְב ֵעינָ יו ִּכ ְמ ַת ְע ֵּת ַע") 329בראשית כז ,יב(.
"ל ֹא ָע ָשׂ ה לְ ֵר ֵעה ּו ָר ָעה" ֶ ׁ -שלֹא ָי ַרד לְ או ָּּמנוּת ֲחבֵ ירוֹ .
שא ַעל ְקרֹבוֹ "  -זֶ ה ַה ְּמ ָק ֵרב ֶאת ְקרוֹ בָ יו.
"וְ ֶח ְר ּ ָפה ל ֹא נָ ָ ׂ
"נִ בְ זֶ ה ְ ּב ֵעינָ יו נִ ְמ ָאס"  -זֶ ה ִחזְ ִק ָ ּיה ּו ַה ֶּמלֶ ךְ,
ׁ ֶש ִ ּג ֵירר ַעצְ מוֹ ת ָאבִ יו ְ ּב ִמ ּ ָטה ׁ ֶשל ֲחבָ לִ ים.
"וְ ֶאת יִ ְר ֵאי ה' יְ כַ ֵ ּבד"  -זֶ ה יְהוֹ ׁ ָש ָפט ֶמלֶ ְך יְ הו ָּדה;
ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָהיָה רוֹ ֶאה ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם,
ָהיָה עוֹ ֵמד ִמ ִּכ ּ ְסאוֹ  ,ו ְּמ ַח ְ ּבקוֹ ו ְּמנ ׁ ּ ְַשקוֹ ,
וְ קוֹ ֵרא לוֹ ַ 330 :ר ִ ּבי ַר ִ ּביָ ,מ ִרי ָמ ִרי.
"נִ ׁ ְש ַ ּבע לְ ָה ַרע וְ ל ֹא יָ ִמיר" ְּ -כ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן;
דַּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
' ֱא ֵהא ְ ּב ַת ֲענִיתַ ,עד ׁ ֶש ָאבֹא לְ בֵ ִיתי'.
" ַּכ ְס ּפוֹ ל ֹא נָ ַתן ְ ּבנֶ ׁ ֶש ְך" ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּב ִר ִ ּבית ּגוֹ י.331
"וְ ׁשוֹ ַחד ַעל נָ ִקי ל ֹא לָ ָקח" ְּ -כגוֹ ן ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
תמים") 328בראשית יז ,א(.

שה ֵא ֶּלה ל ֹא יִ ּמוֹ ט לְ עוֹ לָ ם" -
ְּכ ִתיב "עוֹ ֶ ׂ
יאל ַמ ִ ּג ַיע לַ ִּמ ְק ָרא ַה ֶּזהָ ,היָה בּ וֹ כֶ ה;
ְּכ ׁ ֶש ָהיָה ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ֲא ַמר:
ַמאן דְּ ָעבֵ יד לְ ה ּו לְ כו ְּּלה ּו הוּא דְּ "ל ֹא יִ ּמוֹ ט",
ּ 324תוֹ ָרה ִצ ָּוה לָ נ ּו מ ׁ ֶֹשה מוֹ ָר ׁ ָשה ְק ִה ַּלת יַ ֲעקֹב
את ָיך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים
ָ 325אנֹכִ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ֲא ׁ ֶשר הוֹ ֵצ ִ
 326ל ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ַעל ּ ָפנָ י
 327כך מתוקן בדפוסים ,על פי הכתוב .בדפוס :בלי "ה'".
ְ
ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י ֵאל ׁ ַשדַּ י ִה ְת ַה ֵּלך לְ ָפנַ י וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים
 328וַ יְ ִהי ַא ְב ָרם ֶ ּבן ִּת ׁ ְש ִעים ׁ ָשנָ ה וְ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וַ ֵ ּי ָרא ה' ֶאל ַא ְב ָרם וַ ּי ֶ
אתי ָעלַ י ְקלָ לָ ה וְ ל ֹא ְב ָרכָ ה
 329אוּלַ י יְ ֻמ ּׁ ֵשנִ י ָא ִבי וְ ָהיִ ִיתי ְב ֵעינָ יו ִּכ ְמ ַת ְע ֵּת ַע וְ ֵה ֵב ִ
 330כך במסורת הש"ס .בדפוס נוסףָ :אבִ י ָאבִ י.
 331כך בכתבי היד .בדפוסים ,מחמת הצנזורה :עוֹ ֵבד כּ וֹ כָ בִ ים.

רש"י
רמ"ח מצות עשה  -דכל אבר ואבר
אומר לו עשה מצוה.
שס"ה ]מצות[ לא תעשה  -שבכל
יום מזהירים עליו שלא לעבור.
מפי משה
שית מאה וחד סרי  -והיינו דכתיב
תורה צוה לנו משה ושתים מפי
הגבורה הרי שית מאה ותליסרי.
מפי הגבורה שמענום  -דכתיב
אחת דבר אלהים ושתים זו שמענו
במכילתא.
והעמידן על אחת עשרה  -שבתחלה
היו צדיקים והיו יכולים לקבל עול
מצות הרבה אבל דורות האחרונים
לא היו צדיקים כל כך ואם באו
לשמור כולן אין לך אדם שזוכה
ובא דוד והעמידן כו' כדי שיזכו אם
יקיימו י"א מצות הללו וכן כל שעה
דורות של מטה הולכין וממעטין
אותו.
רב ספרא  -בשאלתות דרב אחא
)שאילתא לו( והכי הוה עובדא דרב
ספרא היה לו חפץ אחד למכור ובא
אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא
ק"ש ואמר לו תן לי החפץ בכך וכך
דמים ולא ענהו מפני שהיה קורא
ק"ש כסבור זה שלא היה רוצה
ליתנו בדמים הללו והוסיף אמר
תנהו לי בכך יותר לאחר שסיים
ק"ש אמר לו טול החפץ בדמים
שאמרת בראשונה שבאותן דמים
היה דעתי ליתנם לך.
)אף( לא רגל על לשונו ]כו'[  -לא
רצה לשקר מתחלה שאמר אולי
ימושני ]אבי[ אלא שאמו הכריחתו
ועל פי הדבור דכתיב עלי קללתך
בני ומתרגמינן אלי אתאמר
בנבואה ]דלא ייתון לווטיא עלך
ברי[.
וחרפה לא נשא על קרובו  -לא סבל
חרפת קרובו.
נבזה בעיניו נמאס  -הנמאס
להקב"ה נבזה הוא בעיניו של אדם
זה חזקיהו שנבזה היה בעיניו אביו
שנמאס בעבודת כוכבים.
שגיררו במטה של חבלים  -גְּ מָ ָרא
היא ולא קרא.
)וקורא לו  -רבי רבי(.
ואפילו לעובד כוכבים  -כדי שלא
ימשוך ויבוא להלוות לישראל
ברבית.
שוחד על נקי לא לקח  -אפילו
שוחד שהיה רשאי ליקח.
כגון ישמעאל ברבי יוסי  -שהיה
אריסו מביא לו משלו ]קודם זמנו[
ולא רצה ליקח כדי להיות לו דיין.

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ

ָהא ֲח ָדא ִמי ַ ּנ ְייה ּו  -יִ ּמוֹ ט!
ָא ְמר ּו לֵ ּיה:
ִמי ְּכ ִתיב' :עוֹ ֶׂשה ָּכל ֵא ֶּלה'?!
שה ֵא ֶּלה" ְּכ ִתיב ֲ -אפִ ילּ ּו ַ ּב ֲח ָדא ִמי ַ ּנ ְייהוּ.
"עוֹ ֶ ׂ
דְּ ִאי לָ א ֵּת ָימא ָהכִ י -
ְּכ ִתיב ְק ָרא ַא ֲח ִרינָאַ " :אל ִּת ּ ַט ּ ְמא ּו ְ ּבכָ ל ֵא ֶּלה") 332ויקרא יח ,כד(;
ָה ָתם נ ִַמי ַ -הנּוֹ גֵ ַע ְ ּבכָ ל ֵא ֶּלה הוּא דְּ ִמ ּ ַט ֵּמאּ ַ ,ב ֲח ָדא ִמי ַ ּנ ְייה ּו לָ א?!
ֶא ָּלא לָ או ּ ְ -ב ַא ַחת ִמ ָּכל ֵא ֶּלה;
ָהכָ א נ ִַמי ּ ְ -ב ַא ַחת ִמ ָּכל ֵאלּ וּ.
ָ ּבא י ׁ ְַש ְעיָהוּ ,וְ ֶה ֱע ִמ ָידן ַעל ׁ ֵש ׁש.
דִּ כְ ִתיב:
יש ִרים ,מוֹ ֵאס ְ ּבבֶ ַצע ַמ ֲע ׁ ַש ּקוֹ ת,
"הוֹ לֵ ְך ְצ ָדקוֹ ת וְ דוֹ ֵבר ֵמ ָׁ
נוֹ ֵער ַּכ ּ ָפיו ִמ ְּתמוֹ ְך ַ ּב ּׁשוֹ ַחד ,אוֹ ֵטם ָאזְ נוֹ ִמ ּׁ ְשמוֹ ַע דָּ ִמים,
וְ עוֹ ֵצם ֵעי ָניו ֵמ ְראוֹ ת ְ ּב ָרע" )ישעיהו לג ,טו( -
"הוֹ לֵ ְך ְצ ָדקוֹ ת"  -זֶ ה ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ;
333
דִּ כְ ִתיבִּ " :כי יְ ַד ְע ִּתיו ,לְ ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר יְ ַצ ֶ ּוה" וְ גוֹ ' )בראשית יח ,יט(.
יש ִרים"  -זֶ ה ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ְקנִ יט ּ ְפנֵ י ֲחבֵ ירוֹ ָ ּב ַר ִ ּבים.
"וְ דוֹ ֵבר ֵמ ׁ ָ
ישע.
"מוֹ ֵאס ְ ּב ֶב ַצע ַמ ֲע ׁ ַש ּקוֹ ת" ְּ -כגוֹ ן ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ֶ ּבן ֱאלִ ׁ ָ
"נוֹ ֵער ַּכ ּ ָפיו ִמ ְּתמוֹ ְך ַ ּב ּׁשוֹ ַחד" ְּ -כגוֹ ן ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
"אוֹ ֵטם ָאזְ נוֹ ִמ ּׁ ְשמוֹ ַע דָּ ִמים"  -דְּ לָ א ׁ ָש ַמע ְ ּבזִ ילו ָּתא דְּ צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּבנָ ן ,ו ׁ ְּש ֵתיק;
ְּכגוֹ ן ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
"וְ עוֹ ֵצם ֵעינָיו ֵמ ְראוֹ ת ְ ּב ָרע" ִּ -כ ְד ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא;
דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא :זֶ ה ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ְס ַּת ֵּכל ַ ּב ּנ ׁ ִָשיםּ ְ ,ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשעוֹ ְמדוֹ ת ַעל ַה ְּכבִ ָיסה.
וּכְ ִתיב" :הוּא ְמרוֹ ִמים יִ ׁ ְשכּ וֹ ן" וְ גוֹ ') 334ישעיהו לג ,טז(.
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רש"י
בבצע מעשקות  -שלא רצה ליטול
לעצמו ראשית הגז שהביא לו אדם
אחד שבא לדון לפניו אע"ג דהוה
כהן רבי ישמעאל בן אלישע משום
דדמי כאילו עושקו לכהן שהיה
רגיל זה ליתן לו מתנותיו.
אוטם אזנו משמוע דמים  -אזנו
חתומה וסתומה בדבר זה שלא
ישמע בה דבר גנאי ושותק והיינו
דמים לשון שתיקה.
כגון רבי אלעזר ברבי שמעון -
בהשוכר את הפועלים )ב"מ דף
פד (:דנפק ריחשא מאודניה
ואתחזי לאיתתיה בחלמא ואמר
לה האי דשמעית בזילותא דצורבא
מרבנן ולא מחאי כדמבעי לי אלמא
בחייו הוה רגיל לדקדק בכך ולפיכך
הקפיד הקב"ה עליו על אותו הפעם
שלא מיחה.
זו הוצאת המת והכנסת הכלה -
דכתיב בהו לכת טוב ללכת אל בית
אבל מלכת וגו'.
בא ישעיה בן אמוץ  -כל שעה
דורות של מטה היו מתמעטין.

ָ ּבא ִמיכָ ה ,וְ ֶה ֱע ִמ ָידן ַעל ׁ ָשל ֹׁש.
דִּ כְ ִתיב:
" ִה ִ ּגיד לְ ָך ָא ָדם ַמה ּטוֹ ב ,ו ָּמה ה' דּ וֹ ֵר ׁש ִמ ּ ְמ ָך,
ִּכי ִאם ֲעשׂ וֹ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ ַא ֲהבַ ת ֶח ֶסד ,וְ ַהצְ נֵ ַע לֶ כֶ ת ִעם ֱאל ֶֹה ָיך) "335מיכה ו ,ו(.
" ֲעשׂוֹ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט"  -זֶ ה ַהדִּ ין.
" ַא ֲהבַ ת ֶח ֶסד"  -זֶ ה ְ ּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים.
"וְ ַה ְצנֵ ַע לֶ כֶ ת"  -זֶ ה הוֹ צָ ַאת ַה ֵּמת וְ ַהכְ נָ ַסת ַּכ ָּלה.
וַ ֲהלֹא דְּ בָ ִרים ַקל וָ חוֹ ֶמר:
ו ַּמה דְּ בָ ִרים ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָּכן לַ ֲעשׂ וֹ ָתן ְ ּבצִ ְנ ָעא ָ -א ְמ ָרה ּתוֹ ָרה" :וְ ַהצְ נֵ ַע לֶ כֶ ת";
דְּ בָ ִרים ׁ ֶשדַּ ְר ָּכן לַ ֲעשׂ וֹ ָתן ְ ּבצִ נ ְָעא ַ -על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה!
ָחזַ ר י ׁ ְַש ְעיָהוּ ,וְ ֶה ֱע ִמ ָידן ַעל ׁ ְש ַּתיִ ם.
ש ּו צְ ָד ָקה") 336ישעיהו נו ,א(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :כּ ֹה ָא ַמר ה'ִ ׁ ,ש ְמר ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט וַ ֲע ׂ
ָ ּבא ָעמוֹ ס ,וְ ֶה ֱע ִמ ָידן ַעל ַא ַחת.
ש ָר ֵאל ,דִּ ְר ׁשוּנִ י וִ ְחי ּו" )עמוס ה ,ד(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ " :כי כֹה ָא ַמר ה' לְ בֵ ית יִ ְ ׂ
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ֵא ָימא" :דִּ ְר ׁשוּנִ י" ּ ְ -בכָ ל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה!
ֶא ָּלא,
ָ ּבא ֲחבַ ּקוּק ,וְ ֶה ֱע ִמ ָידן ַעל ַא ַחת.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ צַ דִּ יקּ ֶ ,ב ֱאמוּנָ תוֹ יִ ְחיֶ ה") 337חבקוק ב ,ד(.
ַ 332אל ִּת ּ ַט ּ ְמא ּו ְ ּבכָ ל ֵא ֶּלה ִּכי ְבכָ ל ֵא ֶּלה נִ ְט ְמא ּו ַהגּ וֹ יִ ם ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ְמ ׁ ַש ֵּל ַח ִמ ּ ְפנֵ יכֶ ם
ִּ 333כי יְ ַד ְע ִּתיו לְ ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר יְ ַצ ֶּוה ֶאת ָ ּבנָ יו וְ ֶאת ֵ ּביתוֹ ַא ֲח ָריו וְ ׁ ָש ְמר ּו דֶּ ֶר ְך ה' לַ ֲעשׂ וֹ ת ְצ ָד ָקה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לְ ַמ ַען ָה ִביא ה' ַעל ַא ְב ָר ָהם ֵאת ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ָעלָ יו
ימיו נֶ ֱא ָמנִ ים
 334כך מתוקן בדפוסים .בדפוס :בלי "וגו'" .הוּא ְמרוֹ ִמים יִ ׁ ְשכּ ֹן ְמ ָצדוֹ ת ְסלָ ִעים ִמ ְשׂ ַ ּגבּ וֹ לַ ְחמוֹ נִ ָּתן ֵמ ָ
 335כך מתוקן בדפוסים ,על פי הכתוב .בדפוס :ה' ֱאל ֶֹה ָיך.
ּ
 336כּ ֹה ָא ַמר ה' ׁ ִש ְמר ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט וַ ֲעשׂ ּו ְצ ָד ָקה ִּכי ְקרוֹ ָבה יְ ׁשו ָּע ִתי לָ בוֹ א וְ ִצ ְד ָק ִתי לְ ִה ָגלוֹ ת
ִ 337ה ֵּנה ֻע ּ ְפלָ ה ל ֹא יָ ׁ ְש ָרה נַ ְפ ׁשוֹ בּ וֹ וְ ַצדִּ יק ֶ ּב ֱאמוּנָ תוֹ יִ ְחיֶ ה
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .51כד ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
ַא ְר ַ ּבע ְ ּגזֵ ירוֹ ת ָ ּגזַ ר מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבינ ּו ַעל ִי ְׂש ָר ֵאל,
ָ ּבא ּו ַא ְר ָ ּב ָעה ְנבִ ִיאים וּבִ ּ ְיטלוּם:
ש ָר ֵאל ֶ ּב ַטחּ ָ ,ב ָדד ֵעין יַ ֲעקֹב") 338דברים לג ,כח(;
מ ׁ ֶֹשה ָא ַמר" :וַ ִ ּי ׁ ְשכּ וֹ ן יִ ְ ׂ
ָ ּבא ָעמוֹ ס ּובִ ּ ְיטלָ ּה,
340
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ " :339ח ַדל נָ א ִמי יָ קוּם יַ ֲעקֹב" וְ גוֹ ' )עמוס ז ,ה(,
וּכְ ִתיב" :נִ י ַחם ה' ַעל זֹאת" 341וְ גוֹ ' )עמוס ז ,ו(.
מ ׁ ֶֹשה ָא ַמר" :ו ַּב ּגוֹ יִ ם ָה ֵהם ל ֹא ַת ְר ִ ּג ַיע") 342דברים כח ,סה(;
ָ ּבא ִי ְר ְמיָ ה וְ ָא ַמרָ " :הלוֹ ְך לְ ַה ְר ִ ּגיעוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל") 343ירמיהו לא ,א(.
מ ׁ ֶֹשה ָא ַמרּ " :פוֹ ֵקד ֲעוֹ ן ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִ ים") 344שמות לד ,ז(;
ָ ּבא י ְֶחזְ ֵקאל וּבִ ּ ְיטלָ ּהַ " :ה ֶּנ ֶפ ׁש ַהחוֹ ֵטאת ִהיא ָתמוּת") 345יחזקאל יח ,כ(.

רש"י
חדל נא  -אותה ברכה שאמר משה
וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב
כלומר אימתי ישכון ישראל בטח
כשיהיו צדיקים כעין יעקב.
מי יקום יעקב  -מי יוכל להיות
חסיד כיעקב כי קטן הוא קטנים
הם הטובים שיהיו צדיקים כיעקב.
מכאן ואילך מפירוש רבינו גרשום,
הלוך להרגיעו ישראל  -שיהא להם
מנוחה בגלותן.
בשופר גדול וגו'  -ובאו האובדים
בארץ מלמד שלא יהו אבודים בין
העובדי כוכבים.
כאבידה המתבקשת  -ונמצאת
לאחר זמן.
כאכילת קשואין ודלועין -
שאוכלים מקצתם ומקצתם אין
אוכלין.

מ ׁ ֶֹשה ָא ַמר" :וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ַ ּב ּגוֹ יִ ם") 346ויקרא כו ,לח(;
ָ ּבא י ׁ ְַש ְעיָה ּו וְ ָא ַמר" :וְ ָהיָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ,יִ ָּת ַקע ְ ּב ׁשוֹ ָפר ָ ּגדוֹ ל" 347וְ גוֹ ' )ישעיהו כז ,יג(.
ֲא ַמר ַרב:
ִמ ְס ְּת ֵפי ָנא ֵמ ַהאי ְק ָרא" :וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ַ ּב ּגוֹ יִ ם" )ויקרא כו ,לח(!
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
דִּ לְ ָמא ַּכ ֲאבֵ ָידה ַה ִּמ ְת ַ ּב ֶּק ׁ ֶשת,
דִּ כְ ִתיב " ָּת ִע ִיתי ְּכ ֶ ׂ
שה אוֹ בֵ דּ ַ ,ב ֵ ּק ׁש ַע ְבדֶּ ָך") 348תהילים קיט ,קעו(?
ֶא ָּלא,
ִמ ּ ֵסיפָ א דִּ ְק ָרא " :וְ ָאכְ לָ ה ֶא ְתכֶ ם ֶא ֶרץ אוֹ יְ ֵביכֶ ם" )ויקרא כו ,לח(!
349

ַמ ְת ִקיף לַ ּה ָמר זו ְּט ָרא:
ילּ
דִּ לְ ָמא ַּכ ֲאכִ ילַ ת ִק ׁ ּ
ישו ִּאין וְ ִד ו ִּעין!

 338וַ ִ ּי ׁ ְשכּ ֹן יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ ּב ַטח ָ ּב ָדד ֵעין יַ ֲעקֹב ֶאל ֶא ֶרץ דָּ גָ ן וְ ִתירוֹ ׁש ַאף ׁ ָש ָמיו יַ ַע ְרפ ּו ָטל
 339כך מתוקן בדפוס ,בתחילה בלי "שנאמר".
 340וָ א ַֹמר ֲאדֹנָ י ה' ֲח ַדל נָ א ִמי יָ קוּם יַ ֲעקֹב ִּכי ָקטֹן הוּא
 341כך מתוקן בדפוס .נִ ַחם ה' ַעל זֹאת ַ ּגם ִהיא ל ֹא ִת ְהיֶ ה ָא ַמר ֲאדֹנָ י ה'
 342ו ַּבגּ וֹ יִ ם ָה ֵהם ל ֹא ַת ְר ִ ּג ַיע וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָמנוֹ ַח לְ כַ ף ַרגְ לֶ ָך וְ נָ ַתן יְ ה ָֹוה לְ ָך ׁ ָשם לֵ ב ַר ָ ּגז וְ כִ לְ יוֹ ן ֵעינַ יִ ם וְ ַד ֲאבוֹ ן נָ ֶפ ׁש
 343כּ ֹה ָא ַמר ה' ָמ ָצא ֵחן ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר ַעם ְשׂ ִר ֵידי ָח ֶרב ָהלוֹ ְך לְ ַה ְר ִ ּגיעוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל
 344נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹשׂ א ָעוֹ ן וָ ֶפ ׁ ַשע וְ ַח ּ ָט ָאה וְ נַ ֵ ּקה ל ֹא יְ נַ ֶ ּקה ּפ ֵֹקד ֲעוֹ ן ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִ ים וְ ַעל ְ ּבנֵ י ָבנִ ים ַעל ׁ ִש ֵּל ׁ ִשים וְ ַעל ִר ֵ ּב ִעים
ַ 345ה ֶּנ ֶפ ׁש ַהח ֵֹטאת ִהיא ָתמוּת ֵ ּבן ל ֹא יִ ּ ָשׂ א ַ ּב ֲעוֹ ן ָה ָאב וְ ָאב ל ֹא יִ ּ ָשׂ א ַ ּב ֲעוֹ ן ַה ֵ ּבן ִצ ְד ַקת ַה ַ ּצדִּ יק ָעלָ יו ִּת ְהיֶ ה וְ ִר ׁ ְש ַעת ָה ָר ׁ ָשע ָעלָ יו ִּת ְהיֶ ה
 346וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ַ ּבגּ וֹ יִ ם וְ ָאכְ לָ ה ֶא ְתכֶ ם ֶא ֶרץ אֹיְ ֵביכֶ ם
 347וְ ָהיָ ה ַ ּביּוֹ ם ַההוּא יִ ָּת ַקע ְ ּב ׁשוֹ ָפר ָ ּגדוֹ ל ו ָּבא ּו ָהא ְֹב ִדים ְ ּב ֶא ֶרץ ַא ּׁשוּר וְ ַה ִּנדָּ ִחים ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לַ ה' ְ ּב ַהר ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּבירו ׁ ָּש ִָלם
ָּ 348ת ִע ִיתי ְּכ ֶשׂ ה א ֵֹבד ַ ּב ֵ ּק ׁש ַע ְבדֶּ ָך ִּכי ִמ ְצוֹ ֶת ָיך ל ֹא ׁ ָשכָ ְח ִּתי
 349כך מתוקן בדפוס ,בתחילה :בלי "דקרא".

לּוֹקין
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ג' – וְ ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .52כד ,א
יאל וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא,
"וּכְ ָבר ָהיָ ה ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵ
ְמ ַה ְ ּל ִכין ַ ּבדֶּ ֶר ְך,
350
ּ
ש ִרים ִמיל;
וְ ׁ ָש ְמע ּו קוֹ ל ֲהמוֹ נָ ּה ׁ ֶשל רוֹ ִמי ִמ ַפ ְל ָטהּ ְ ,ב ִרחוּק ֵמ ָאה וְ ֶע ְ ׂ
ש ֵחק.
יבא ְמ ַ ׂ
וְ ִה ְת ִחיל ּו בּ וֹ כִ ין ,וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ש ֵחק?
ָא ְמר ּו לוֹ ִ :מ ּ ְפנֵ י ָמה ַא ָּתה ְמ ַ ׂ
ָא ַמר ָל ֶהם :וְ ַא ֶּתםִ ,מ ּ ְפנֵ י ָמה ַא ֶּתם בּ וֹ כִ ים?
ָא ְמר ּו לוֹ :
ה ּלל ּו ּגוֹ םׁ ,351ש ּמ ׁש ּתח ים לאלילים352
ֶ ִ ְ ַ ֲ וִ ְ ֱ ִ ִ
יִ
ַ ָ
353
ו ְּמ ַק ְּט ִרים לְ ֱא ִלילִ ים  -יוֹ ׁ ְש ִבין ֶ ּב ַטח וְ ַה ׁ ְש ֵקט;
שרוּף ^ ָ ּב ֵא ׁש!
כד,ב וְ ָאנ ּו ּ ֵ -בית ֲהדוֹ ם ַרגְ ֵלי ֱאלֹ ֵהינ ּו ָ ׂ
וְ לֹא נִ ְב ֶ ּכה?!
ְ
ָא ַמר ָל ֶהןְ :ל ָכך ֲאנִ י ְמ ַצ ֵחק;
ו ַּמה ְלעוֹ ְב ֵרי ְרצוֹ נוֹ ּ ָ -כ ְך,
שי ְרצוֹ נוֹ ַ -על ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ כַ ָּמה!
ְלעוֹ ֵ ׂ
ׁשוּב ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהי ּו עוֹ ִלין ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם.
יהם.
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ְל ַהר ַה ּצוֹ ִפיםָ ,ק ְרע ּו ִ ּבגְ ֵד ֶ
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ְל ַהר ַה ַ ּביִ תָ ,רא ּו ׁשו ָּעל ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ֵ ּבית ָק ְד ׁ ֵשי ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים.
ִה ְת ִחיל ּו ֵהן בּ וֹ כִ ין ,וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ְמ ַצ ֵחק.
ָא ְמר ּו לוֹ ִ :מ ּ ְפנֵ י ַמה ַא ָּתה ְמ ַצ ֵחק?
ָא ַמר ָל ֶהםִ :מ ְּפנֵ י ַמה ַא ֶּתם בּ וֹ ִכים?
ָא ְמר ּו לוֹ :
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּכתוּב בּ וֹ " :וְ ַה ָּזר ַה ָּק ֵרב יו ָּמת") 354במדבר א ,נא(;
וְ ַעכְ ׁ ָשיו ׁ -שו ָּע ִלים ִה ְ ּלכ ּו בּ וֹ !
וְ לֹא נִ ְב ֶ ּכה?!
ָא ַמר ָל ֶהןְ :ל ָכ ְך ֲאנִ י ְמ ַצ ֵחק.
דִּ כְ ִתיב:
"וְ ָא ִע ָידה ִּלי ֵע ִדים נֶ ֱא ָמנִ יםֵ ,את או ִּר ָ ּיה ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאת זְ כַ ְריָ ה ּו ֶ ּבן יְ בֶ ֶרכְ יָ ה ּו") 355ישעיהו ח ,ב(;
וְ כִ י ָמה ִענְ יַ ן או ִּר ָ ּיה ֵא ֶצל זְ כַ ְריָ ה?
אשוֹ ן ,וּזְ ַכ ְריָ ה ּ ְ -ב ִמ ְקדָּ ׁש ׁ ֵשנִ י!
או ִּר ָ ּיה ּ ְ -ב ִמ ְקדָּ ׁש ִר ׁ
ֶא ָ ּלא,
ּ
ָּת ָלה ַה ָ ּכתוּב נְ בו ָּאתוֹ ׁ ֶשל זְ כַ ְריָ ה ִ ּבנְ בו ָּאתוֹ ׁ ֶשל או ִּר ָיה:
ְ ּבאו ִּר ָ ּיה ְ ּכ ִתיב" :לָ כֵ ן ִ ּבגְ לַ לְ כֶ ם צִ ּיוֹ ן ָשׂ ֶדה ֵת ָח ֵר ׁש" וְ גוֹ ') 356מיכה ג ,יב(,
ִ ּבזְ כַ ְריָ ה ְ ּכ ִתיב" :עוֹ ד יֵ ׁ ְשב ּו זְ ֵקנִ ים וּזְ ֵקנוֹ ת ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת יְ רו ָּשלַ יִ ם") 357זכריה ח ,ד(.
ימה נְ בו ָּאתוֹ ׁ ֶשל או ִּר ָ ּיה,
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַק ְ ּי ָ
יתי ִמ ְתיָ ֵירא ׁ ֶשלֹא ִּת ְת ַק ֵ ּיים נְ בו ָּאתוֹ ׁ ֶשל זְ ַכ ְריָ ה;
ָהיִ ִ
ימה נְ בו ָּאתוֹ ׁ ֶשל או ִּר ָ ּיה,
ַע ְכ ׁ ָשיוֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְת ַק ְ ּי ָ
ימת.
ְ ּביָ דו ַּע ׁ ֶש ְ ּנבו ָּאתוֹ ׁ ֶשל זְ ַכ ְריָ ה ִמ ְת ַק ֶ ּי ֶ
יח ְמ ָּתנ ּו"".
יח ְמ ָּתנ ּו; ֲע ִק ָיבא ,נִ ַ
יבא ,נִ ַ
ַ ּב ָ ּל ׁשוֹ ן ַה ֶּזה ָא ְמר ּו לוֹ ֲ " :ע ִק ָ

רש"י
מפלטירו  -בית של רומי.
ומה לעוברי רצונו כך  -שמשתחוים
לעבודת כוכבים שלהם יושבים
בהשקט ושלוה ישראל שעושין
רצונו על אחת כמה וכמה שישלם
להם שכר טוב.
קרעו בגדיהם  -דדינו ליעבד הכי.
והלא אוריה במקדש ראשון היה -
ככתוב בספר מלכים.
זכריה מנביאים אחרונים היה -
שהיה במקדש שני.
תלה הכתוב נבואתו של זכריה
בנבואתו של אוריה  -כלומר
שפורענות שניבא אוריה שאמר
ירושלים לעיים תהיה והר הבית
לבמות יער נתקיים כמו כן עתיד
להתקיים דברי ניחומים של זכריה
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו
אמן סלה.
הדרן עלך אלו הן הלוקין וסליקא
לה מסכת מכות.

הדרן עלך אלו הן הלוקין
וסליקא לה מסכת מכות
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ּ
ּ
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